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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2011.gada 26.maijā

Nr.8

SĒDI SASAUKTA 2011.gada 26.maijā plkst.14
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 26.maijā plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 16 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE (ierodas plkst.15.10)
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŽS
Juris LANDORFS
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
Uăis ZELTIĥŠ
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Tija MILGRĀVE- darbā Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Zintis ALKSNIS- sporta centra „Mēmele” direktors
2. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
3. Aleksandrs BIČKOVS- Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
4. Inga DIMANTE- AS „Bauskas tirgotājs” juriste
5. Linuta ĂERĂE- uzaicinātā persona
6. Vija IELEJA- uzaicinātā persona
7. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
8. Sandra KAZĀKA- Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas priekšsēdētāja
9. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja

10. Iveta KUBLIĥA- Sociālā dienesta vadītāja
11. OĜăerts LĪKAIS- Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
12. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
13. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaĜas vadītājs
14. Dace SAUSĀ- Saimnieciskās nodaĜas speciāliste
15. Anda SMILTIĥA-PLŪDONE- Bauskas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja
16. Aija SPRIĥĖE- Izglītības pārvaldes vadītāja
17. Ilona SPURĖE- Ekonomikas un finanšu nodaĜas vadītāja
18. Līvija ŠARĖE- DāviĦu pagasta pārvaldes vadītāja
19. Dace ŠĖILIĥA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
20. Ilze TIJONE- Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja
21. Gunita VĪGUPA- Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste
22. Raimonds ŽABOVS- Bauskas 1.vidusskolas direktors
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes administrācijas informācija.
2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” direktora iecelšanu
amatā.
3. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces vidusskola” direktora iecelšanu amatā.
4. Par Māras P. atbrīvošanu no Bauskas novada BāriĦtiesas locekles amata.
5. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”
apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele””
nolikumā.
7. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Izglītības pārvalde” nolikumā.
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 1.vidusskola” nolikumā.
9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” nolikumā.
10. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
nolikumā.
11. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā
pamatskola” nolikumā.
12. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pamatskola” nolikumā.
13. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griėu pamatskola” nolikumā.
14. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces vidusskola” nolikumā.
15. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
nolikumā.
16. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pamatskola”
nolikumā.
17. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „MežgaĜu pamatskola” nolikumā.
18. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ozolaines pamatskola”
nolikumā.
19. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” nolikumā.
20. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā.
21. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola”
nolikumā.
22. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” nolikumā.
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23. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jaunatnes
sporta skola” nolikumā.
24. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mākslas skola”
nolikumā.
25. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
nolikumā.
26. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pirmsskolas izglītības iestāde
„Lācītis”” nolikumā.
27. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”” nolikumā.
28. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”” nolikumā.
29. Par finansējuma piešėiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas
nodaĜa” projektam.
30. Par projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes pakalpojumi Bauskas novadā”
iesniegšanu.
31. Par atbalstu projektam „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība”.
32. Par dzīvokĜa īres līguma noslēgšanu ar Augustu M.
33. Par sociālā dzīvokĜa „ĒrgĜi 6”, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.
34. Par īres līguma noslēgšanu ar Dzintru D.
35. Par pašvaldības dzīvokĜa izīrēšanu Margarietai P.
36. Par pašvaldības dzīvokĜa izīrēšanu Valentīnai M.
37. Par īpašuma „Vārpas” Ceraukstes pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu atdalītajai zemes
vienībai.
38. Par nosaukuma piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu īpašumu
„Brīvkalni” un „Brīvpilskalni” Īslīces pagastā atdalītajām zemes vienībām.
39. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „RubeĦi” Īslīces
pagastā.
40. Par nosaukuma maiĦu un adreses piešėiršanu nedzīvojamai ēkai Mežotnes pagastā.
41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 Mežotnes pagastā piekritību
valstij.
42. Par nekustamā īpašuma „Griezes” Vecsaules pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešėiršanu, lietošanas mērėa noteikšanu.
43. Par nosaukuma maiĦu un adreses „Budbergas katoĜu baznīca” piešėiršanu Brunavas
pagastā.
44. Par adrešu piešėiršanu Brunavas Romas katoĜu draudzes īpašumam ar kadastra numuru
4046 002 0039.
45. Par nekustamā īpašuma „Pagasta ceĜi” ar kadastra Nr.4046 001 0013 Brunavas pagastā
sadalīšanu, platību precizēšanu, nosaukumu piešėiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanu.
46. Par nekustamā īpašuma „Brunava-Karjers-TeĦi” ar kadastra Nr.4046 002 0070 Brunavas
pagastā platības precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu.
47. Par nekustamā īpašuma „Brunava-Upenieki” ar kadastra numuru 4046 002 0080
Brunavas pagastā platības precizēšanu, nosaukuma maiĦu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėa noteikšanu.
48. Par īpašuma „Ciemati” Brunavas pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma piešėiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.
49. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Sējēji” Brunavas
pagastā.
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50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ZaĜkalni”
Brunavas pagastā un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu.
51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 Codes pagastā sadali un
piekritību.
52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu īpašumam „Ozola Buneri” Codes
pagastā.
53. Par adrešu piešėiršanu un precizēšanu SIA „LielzeltiĦi” piederošajiem īpašumiem
Ceraukstes pagastā.
54. Par zemes vienības „Beni” DāviĦu pagastā , kadastra apzīmējums 4056 005 0320,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
55. Par zemes vienības „Dīėi” DāviĦu pagastā, kadastra apzīmējums 4056 004 0038,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
56. Par zemes vienības „Ėirši” DāviĦu pagastā, kadastra apzīmējums 4056 005 0321,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
57. Par lēmumu pieĦemšanas kārtību atsevišėos pašvaldības kompetences jautājumos.
Domes priekšsēdētājs V.Veips lūdz papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar diviem
papildus jautājumiem- par aizĦēmumu Ħemšanu Valsts kasē projektu īstenošanai.
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 58.un 59.jautājumu.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
58.
Par aizĦēmumu projekta „Skolas un Visbijas ielas rekonstrukcija Ceraukstes
pagastā” īstenošanai.
59.
Par aizĦēmumu projekta „Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukcija, 1.kārta”
īstenošanai”.

1.§
Domes administrācijas informācija.
(V.VEIPS, I.SPURĖE)
Ekonomikas un finanšu nodaĜas vadītāja I.Spurėe informē par projektu finansēšanas
plānu 2011.gadam- katra projekta kopējām izmaksām, finansēšanas avotiem (fondu avansu vai
priekšfinansējumu, starpposma maksājumiem, dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem,
aizĦēmumiem, līdzekĜu atlikumu gada beigās), izdevumu segšanai paredzēto summu budžetā.
Pavisam kopā ir 36 projekti, kopējās izmaksas 2011.gadā ir 3 664 428 lati, izdevumu segšanai
budžetā paredzētā summa ir 2 266 333 latu apmērā.
Informāciju pieĦem zināšanai.
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2.§
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” direktora
iecelšanu amatā.
(V.VEIPS, M.MĀKULĒNS)
UZAICINĀTA: L.ĂERĂE.
ZIĥO: V.VEIPS.
Domes priekšsēdētājs V.Veips informē, ka tika izsludināts konkurss uz izglītības iestādes
„Bauskas sākumskola” direktora amata vietu, pieteicās 2 pretendenti. Komisija, izvērtējot
pretendentu atbilstību amatam, iesaka domei iecelt Bauskas sākumskolas direktora amatā Linutu
Ăerăi, kura līdz šim strādājusi Bauskas 1.vidusskolā par direktora vietnieci izglītības darbā.
Uz deputāta J.Landorfa jautājumu par direktora mēnešalgu Juridiskās nodaĜas vadītājs
M.Mākulēns paskaidro, ka jaunā izglītības iestāde darbu sāks 1.septembrī, un alga tiks noteikta
atbilstoši izglītojamo skaitam 1.septembrī.
Citu jautājumu vai iebildumu nav.
L.Ăerăe pateicas deputātiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 2.punktu, kas nosaka to, ka novada
pašvaldība pieĦem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu tai
skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaĦojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
Ħemot vērā to, ka 2011.gada 25.maijā ir saĦemta Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaĦojuma vēstule Nr.1-16/3039,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iecelt ar 2011.gada 1.septembri Linutu ĂERĂI Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes „Bauskas sākumskola” direktora amatā.
2. Noteikt L.ĂERĂEI no 2011.gada 1.septembra mēnešalgu atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un Bauskas novada domes pieĦemtajiem lēmumiem,
kas reglamentē darba samaksu pedagoăiskajiem darbiniekiem.

3.§
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces vidusskola” direktora
iecelšanu amatā.
(V.VEIPS)
UZAICINĀTA: V.IELEJA
ZIĥO: V.VEIPS.
Domes priekšsēdētājs V.Veips informē, ka tika izsludināts konkurss uz izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” vakanto direktora amata vietu, pieteicās 2 pretendenti. Komisija, izvērtējot
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pretendentu atbilstību amatam, iesaka domei iecelt Īslīces vidusskolas direktora amatā Īslīces
vidusskolas pedagoăi Viju Ieleju.
Iebildumu nav.
V.Ieleja saka paldies deputātiem par uzticēto amatu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 2.punktu, kas nosaka to, ka novada
pašvaldība pieĦem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu tai
skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaĦojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
Ħemot vērā to, ka 2011.gada 25.maijā ir saĦemta Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaĦojuma vēstule Nr.1-16/3041,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iecelt ar 2011.gada 1.jūniju Viju IELEJU Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes „Īslīces vidusskola” direktora amatā.
2. Noteikt V.IELEJAI no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam mēnešalgu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Bauskas novada domes
pieĦemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba samaksu pedagoăiskajiem darbiniekiem,
Ls 630,00 apmērā.

4.§
Par Māras Paăes atbrīvošanu no Bauskas novada BāriĦtiesas locekles amata.
(A.SMILTIĥA-PLŪDONE, M.MĀKULĒNS, V.PURMALE)
ZIĥO: A.SMILTIĥA-PLŪDONE.
BāriĦtiesas priekšsēdētāja A.SmiltiĦa-Plūdone informē, ka 16.maijā saĦemts Māras Paăes
iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viĦu no bāriĦtiesas locekles amata pienākumiem. Šos
pienākumus turpinās veikt bāriĦtiesas locekle A.Rudzīte.
Iebildumu nav.
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” bāriĦtiesas
locekles Māras Paăes 2011.gada 16.maija iesniegumu par viĦas atbrīvošanu no amata,
pamatojoties uz BāriĦtiesu likuma 12.panta pirmās daĜas 1.punktu, kas nosaka, ka
bāriĦtiesas priekšsēdētāju, bāriĦtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriĦtiesas locekli atbrīvo no
amata pēc viĦa vēlēšanās, BāriĦtiesu likuma 3.panta otro daĜu, kas noteic uz bāriĦtiesas locekli
attiecināmās darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, un Darba likuma
149.panta piekto daĜu, kas nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaĜinājuma atlīdzināšana naudā nav
pieĜaujama, izĦemot gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks
ikgadējo apmaksāto atvaĜinājumu nav izmantojis,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Atbrīvot ar 2011.gada 31.maiju Māru PAĂI no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada BāriĦtiesa” bāriĦtiesas locekles amata.
2. Izmaksāt Mārai PAĂEI kompensāciju par neizmantoto atvaĜinājumu par darba periodu
no 2010.gada 30.septembra līdz 2011.gada 31.maijam no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” budžeta līdzekĜiem.

5.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budžetu” apstiprināšanu.
(I.SPURĖE, G.TARVIDS)
ZIĥO: I.SPURĖE.
Ekonomikas un finanšu nodaĜas vadītāja I.Spurėe lūdz apstiprināt 2011.gada budžeta
ieĦēmumus 13 291 902 latu apmērā, tai skaitā pamatbudžeta ieĦēmumus 12 999 301 latu,
speciālā budžeta ieĦēmumus 291 264 latu, ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumus 1337 latu
apmērā saskaĦā ar 1.- 6.pielikumu, kā arī pamatbudžeta izdevumus Ls 14 790 189 tai skaitā
pamatbudžeta izdevumus 14 384 518 latus, speciālā budžeta izdevumus 403 347 latu un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus 2324 latu apmērā saskaĦā ar 1.- 6.pielikumu.
Pievienots arī paskaidrojuma raksts par veicamajiem budžeta grozījumiem pa programmām.
Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē 21.maijā.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” 1 (G.Tarvids), „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budžetu”” saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumi pievienoti protokolam uz 63 lapām.

6.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele” nolikumā.
(Z.ALKSNIS, V.PURMALE)
ZIĥO: Z.ALKSNIS.
Sporta centra „Mēmele” direktors Z.Alksnis lūdz apstiprināt grozījumus iestādes
nolikumā. Grozījumi veicami nolikuma 3 punktos (nosauc tos). Nolikumam pievienots sporta
centra darbinieku un amatpersonu saraksts ar mēnešalgas norādi. Grozījumi nolikumā izskatīti
un akceptēti Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 11.jūnijā.
Jautājumu vai iebildumu nav.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
,,Mēmele”” direktora Zinta AlkšĦa iesniegtos priekšlikumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī (prot.Nr.2, 6.§) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
,,1. Bauskas novada pašvaldības iestāde ,,Sporta centrs ,,Mēmele”” (turpmāk tekstāCentrs) ir Bauskas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas organizē un vada sporta
darbu Bauskas novadā, kā arī nodrošina Centra valdījumā esošo sporta bāzu uzturēšanu
un attīstību.”
2. Aizstāt 5. punktā vārdu ,,pārziĦā” ar vārdu ,,valdījumā”.
3. Papildināt 8.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
,,Centra direktora ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaĜinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) Centra direktora pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora norīkots
Centra darbinieks.”
4. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Centra amatpersonu un darbinieku saraksts”.
Centra amatpersonu un darbinieku saraksts pievienots protokolam pielikumā uz 1 lapas.

7.§
Par grozījumiem iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” nolikumā.
( A.SPRIĥĖE)
ZIĥO: A.SPRIĥĖE.
Izglītības pārvaldes vadītāja A.SpriĦėe lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par
grozījumiem Izglītības pārvaldes nolikumā. Lēmuma projekts tika skatīts un akceptēts Izglītības,
kultūras un sporta lietu, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Grozījumi veicami nolikuma 4., 11.,
13.1., 14.punktā. Nolikumam pievienots pielikums- darbinieku un amatpersonu saraksts.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā, prot.Nr.3, 20.§) šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Pārvaldei ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
2. Papildināt 11.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
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„Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar vadītāja ieteikumu norīko
pašvaldības izpilddirektors.”
3. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.1. izstrādā iestādes pārvaldes struktūru, saskaĦojot to ar Pašvaldības izpilddirektoru,
Pārvaldes darbinieku amatu saraksts pievienots šim nolikumam kā pielikums;”
4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks. Pārvaldes vadītāja vietnieks:
14.1. pārrauga saimnieciskās darbības veikšanu, darba drošības, ugunsdrošības un sanitārās
higiēnas normu ievērošanu pakĜautības iestādēs;
14.2. nosaka prioritātes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai
un pilnveidei, budžeta veidošanai;
14.3. sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un institūcijām koordinē izglītojamo pārvadājumu
nodrošināšanu;
14.4. sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un institūcijām koordinē izglītojamo ēdināšanu;
14.5. sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un institūcijām izstrādā un īsteno izglītības iestāžu
attīstības projektus;
14.6. veic citus amata aprakstā noteiktus saimnieciska rakstura uzdevumus.”
5. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde amatpersonu un darbinieku saraksts”.”
Amatpersonu un darbinieku saraksts pievienots protokolam pielikumā uz 1 lapas.

8.§
Par grozījumiem Bauskas 1.vidusskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Juridiskās nodaĜas vadītājs M.Mākulēns informē, ka sagatavoti grozījumi visu izglītības
iestāžu nolikumos sakarā ar jaunās iestādes- Bauskas novada Izglītības pārvaldes- izveidošanu.
Informē par veicamajiem redakcionālajiem grozījumiem Bauskas 1.vidusskolas nolikumāprecizējams nolikuma 3.un 21.punkts. Lēmuma projekts atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 1.vidusskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 16.§) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
9

„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas 1.vidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
2. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
3. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

9.§
Par grozījumiem Bauskas 2.vidusskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Sagatavots lēmuma projekts un izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē
par grozījumiem izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” nolikuma 1., 3., 21.punktā. Lūdz to
pieĦemt.
Jautājumu nav.
Plkst.14.55 iziet deputāts U.ZeltiĦš.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 17.§) šādus
grozījumus:
4. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas 2.vidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas
īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.
Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
5. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
6. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

10.§
Par grozījumiem Bauskas pilsētas pamatskolas nolikumā.
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(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3.,
23.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada
11.maijā.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas
pamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot.
Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
7. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas pilsētas pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
skolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
8. Svītrot 3.punkta pirmo teikumu.
9. Izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

11.§
Par grozījumiem Bauskas pilsētas Kristīgās pamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1.,
2., 24.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā
gada 11.maijā.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā
pamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot.
Nr.1, 22.§) šādus grozījumus:
10. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” (tālāk tekstā –
skola) ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības
iestāde, kas īsteno vispārējas pamatizglītības programmas, kā arī kristīgās mācības programmu
un interešu izglītības programmas. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
11. Izteikt 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„2. Skolai ir savs zīmogs, simbolika, norēėinu konti kredītiestādēs.”
12. Izteikt 24.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

12.§
Par grozījumiem Codes pamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Codes pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 23.§) šādus
grozījumus:
13. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
14. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
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„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
15. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

13.§
Par grozījumiem Griėu pamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Griėu pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griėu pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 24.§) šādus
grozījumus:
16. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Griėu pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā. Skolai ir struktūrvienības „Mūsa” un „DzirnaviĦas”, kas
īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu un
pirmsskolas izglītības programmu.”
17. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
18. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

14.§
Par grozījumiem Īslīces vidusskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
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M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Īslīces vidusskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 18.§) šādus
grozījumus:
19. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces 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” pakĜautībā. Skolai ir
struktūrvienības (pirmsskolas izglītības grupas), kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu un
speciālās pirmsskolas izglītības programmu.”
20. Svītrot 3.punkta pirmo teikumu.
21. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

15.§
Par grozījumiem Mežotnes internātvidusskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Mežotnes internātvidusskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3.,
21.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada
11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī
(prot. Nr.1, 20.§) šādus grozījumus:
22. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes internātvidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
skolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
23. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs”.
24. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

16.§
Par grozījumiem Mežotnes pamatskolas nolikumā.
M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Mežotnes pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 23.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 22.jūlijā (prot. Nr.10, 10.§) šādus
grozījumus:
25. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā. Skolai ir struktūrvienība – pirmsskolas izglītības grupa
„Rūėītis.””
26. Svītrot 3.punkta pirmo teikumu.
27. Izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”
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17.§
Par grozījumiem MežgaĜu pamatskolas nolikumā.
M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „MežgaĜu pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „MežgaĜu pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 25.§) šādus
grozījumus:
28. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „MežgaĜu pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
29. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
30. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

18.§
Par grozījumiem Ozolaines pamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Ozolaines pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 26.§) šādus
grozījumus:
31. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ozolaines pamatskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
32. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
33. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

19.§
Par grozījumiem Pamūšas speciālās internātpamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Pamūšas speciālā internātpamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1.,
3., 21.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā
gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada
28.janvārī (prot. Nr.1, 27.§) šādus grozījumus:
34. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Pamūšas speciālā internātpamatskola” (tālāk tekstā –
skola) ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās speciālās
izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
35. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
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„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
36. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

20.§
Par grozījumiem Uzvaras vidusskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 3., 24.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, 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:
37. 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” pakĜautībā.”
38. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs.”
39. Izteikt 24.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

21.§
Par grozījumiem Vecsaules pamatskolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Vecsaules pamatskola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 5., 49.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 22.oktobrī (prot. Nr.8, 8.§) šādus
grozījumus:
40. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola” (turpmāk – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
41. Svītrot 5.punktu.
42. Papildināt 49.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”
Plkst.15.03 atgriežas deputāts U.ZeltiĦš.

22.§
Par grozījumiem Bauskas Bērnu un jauniešu centra nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem izglītības
iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 5., 31.,
35.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada
11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 26.augustā (prot. Nr.11,
4.§) šādus grozījumus:
43. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
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„5. Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
(turpmāk tekstā – Bauskas BJC) ir Bauskas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno
interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un
informatīvo darbību Bauskas novadā. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
44. Izteikt 31.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Darba līgumu ar Bauskas BJC direktoru Dibinātāja vārdā slēdz pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” vadītājs.”
45. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:
„35. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar direktora ieteikumu norīko
pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

23.§
Par grozījumiem Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem sporta izglītības
iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā
nolikuma 2.un 34.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2010.gada 22.jūlijā (prot. Nr.1, 15.§) šādus grozījumus:
46. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Bauskas novada BJSS ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša
iestāde. Bauskas BJSS ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” pakĜautībā.”
47. Papildināt 34.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar Bauskas BJSS direktora
ieteikumu norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”
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24.§
Par grozījumiem Bauskas Mākslas skolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mākslas skola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma
1.,2.un 18.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē
šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mākslas skola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 26.augustā (prot.
Nr.11, 3.§) šādus grozījumus:
48. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Mākslas skola” (turpmāk tekstā - Skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – Dibinātājs) pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas. Skola ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
49. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
50. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

25.§
Par grozījumiem Bauskas Mūzikas skolas nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma
1.,2.un 18.punktu. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē
šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 26.augustā (prot.
Nr.11, 2.§) šādus grozījumus:
51. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Mūzikas skola” (turpmāk tekstā - Skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – Dibinātājs) pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. Skola ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakĜautībā.”
52. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolai ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
53. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

26.§
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem pirmsskolas
izglītības iestādes „Lācītis” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1.un 19.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 29.aprīlī (prot. Nr.4, 42.§) šādus
grozījumus:
54. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” (turpmāk – iestāde) ir
Bauskas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Iestāde ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
pakĜautībā.”
55. Izteikt 19.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
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„Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar iestādes vadītāja ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

27.§
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem pirmsskolas
izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 21.punktu.
Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 29.aprīlī (prot. Nr.4, 43.§) šādus
grozījumus:
56. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” (turpmāk – iestāde) ir
Bauskas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Iestāde ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
pakĜautībā.”
57. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar iestādes vadītāja ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

28.§
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumā, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 1., 20.punktu. Lēmuma
projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē šā gada 11.maijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daĜu un 30.panta
pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 29.aprīlī (prot. Nr.4, 44.§) šādus
grozījumus:
58. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” (turpmāk – iestāde) ir
Bauskas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Iestāde ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
pakĜautībā.”
59. Izteikt 20.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaĜinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaĦā ar iestādes vadītāja ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.”

29.§
Par finansējuma piešėiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaĜas projektam.
(I.KUBLIĥA)
ZIĥO: I.KUBLIĥA.
Šā gada 3.maijā saĦemts Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaĜas
projekta pieteikums „LMS asociācijas Bauskas nodaĜas 15 gadu jubilejas pasākums un MS
slimnieku integrācija sabiedrībā”. Tā mērėis- multiplās sklerozes slimnieku un viĦu ăimenes
locekĜu integrācija sabiedrībā, dzīves kvalitātes uzlabošana. Biedrībai ir piešėirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss. NodaĜa apzinājusi 23 slimniekus, pārsvarā viĦi ir gados jauni
cilvēki. SaskaĦā ar domes pieĦemto nolikumu par finansiālu atbalstu nevalstiskajām
organizācijām tās var atbalstīt projektu ar summu līdz 500 latiem. Sagatavotais lēmuma projekts
par atbalstu 500 latu apmērā tika izskatīts un atbalstīts Sociālo un veselības lietu komitejas un
Finanšu komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 03.05.2011. saĦemts biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” (turpmāk tekstā – LMSA) Bauskas nodaĜas projekta pieteikums „LMS asociācijas
Bauskas nodaĜas 15 gadu jubilejas pasākums un MS slimnieku integrācija sabiedrībā”. Projekta
mērėis ir veicināt multiplās sklerozes slimnieku un viĦu ăimenes locekĜu integrāciju sabiedrībā
un sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu dzīves kvalitātes uzturēšanai slimnieka slimības
laikā.
Pamatojoties uz 2010.gada 22.jūnijā Bauskas novada domē pieĦemto nolikumu „Par
Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā
jomā”, kas par vienu no NVO primāri atbalstāmām jomām nosaka 4.4.punktā minētās
„aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, tai skaitā personām ar speciālām
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vajadzībām”, kā arī to, ka projektā plānotās darbības atbilst nolikuma paredzētājām finansiāli
atbalstāmajām aktivitātēm,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaĜas iesniegto
projektu „LMS asociācijas Bauskas nodaĜas 15 gadu jubilejas pasākums un MS slimnieku
integrācija sabiedrībā” saskaĦā ar pievienoto projekta budžetu Ls 500,00 apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada Sociālā dienesta paredzētajiem līdzekĜiem budžeta sadaĜā
„Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliăiskajām organizācijām)”.

30.§
Par projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes pakalpojumi Bauskas
novadā” iesniegšanu.
(I.KUBLIĥA)
ZIĥO: I.KUBLIĥA.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu saĦemšanu iedzīvotājiem mājās,
Sociālā dienesta vadītāja I.KubliĦa lūdz atbalstīt projekta iesniegšanu otrās kārtas atklātajam
projektu konkursam programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. Projekta mērėisprofesionālas un kvalitatīvas aprūpes mājās nodrošināšana. Projekts sākas 2012.gadā, ilgst 2
gadus. Projekta ietvaros plānots izveidot mobilās aprūpes vienību, pieĦemt darbā profesionālus
aprūpētājus, apmācīt ăimenes locekĜus. Projektam līdzfinansējums nav nepieciešams, tas tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekĜiem. Kopējās izmaksas- 100 tūkstoši latu. Lēmuma
projekts tika atbalstīts Sociālo un veselības lietu, kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Deputāti atbalsta sagatavoto lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.pantā minētās
personas tiesības uz sociālo aprūpi, saskaĦā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa
noteikumiem Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos" otrās kārtas otro apakškārtu" un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
priekšlikumu izstrādāt projektu „Institūcijām alternatīvie aprūpes pakalpojumi Bauskas
novadā” iesniegšanai programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība”
otrās kārtas atklātajam projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas− Ls 100 000 (simts tūkstoši latu).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst.15.10 ierodas deputāte R.Čakāne.
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Plkst.15.15 iziet deputāts E.Millers.

31.§
Par atbalstu projektam „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība”.
(I.TIJONE)
ZIĥO: I.TIJONE.
18.februārī saĦemts uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu programmā
„Infrastruktūra un pakalpojumi, 2.kārta”. Projekta kopējā summa ir Ls 221479,95, ERAF
finansējums ir 85%, pašvaldības līdzfinansējums- 12,75% un valsts budžeta dotācijas daĜa ir
2,25%. Šajā kārtā pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlītes” ēkā (bijusī „Anneles” ēka) paredzēts
veikt peldbaseina, oranžērijas rekonstrukciju, iekštelpu remontu, laukumu sakārtošanu, ēkas
siltināšanu. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts divu komiteju - Vides un attīstības un
Finanšu komitejas sēdēs.
Plkst.15.20 atgriežas deputāts E.Millers.
Pamatojoties uz Bauskas novada domē 18.02.2011. saĦemto Valsts reăionālās attīstības
aăentūras uzaicinājumu Bauskas novada pašvaldībai iesniegt projekta iesniegumu darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centros”
ietvaros, Bauskas novada domes 27.05.2010. lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība, 2.kārta” darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.4.3.
aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas
nozīmes attīstības centros” ietvaros Valsts reăionālajā attīstības aăentūrā.
2. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 221 479,95, no
kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 43 809,19, t.sk. no attiecināmajām izmaksām: ERAF
finansējums ir 85 % - Ls 37 237,81, pašvaldības līdzfinansējums 12,75 % - Ls 5 585,67 un
valsts budžeta dotācijas daĜa 2,25% - Ls 985,71.
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta
kopējām plānotajām izmaksām no Bauskas novada domes 2011.gada un 2012.gada budžeta
līdzekĜiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

32.§
Par dzīvokĜa īres līguma noslēgšanu ar Augustu M.
(S.KAZĀKA)
ZIĥO: S.KAZĀKA.
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Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē izskatīja Augusta M.
iesniegumu, kurā tika lūgts noslēgt dzīvojamās telpas Lielajā ielā 16, Codes pagastā īres līgumu.
Minētajā adresē A.M. ăimene dzīvo kopš 2003.gada, kad ăimeni tur izvietoja no izdegušā
dzīvokĜa. Komisijā nolēma īres līgumu ar A.M. noslēgt uz 3 gadiem ar tiesībām to pagarināt.
Citu priekšlikumu nav.
2011.gada 26.aprīlī Codes pagasta pārvaldē saĦemts Augusta M. iesniegums ar lūgumu
izīrēt dzīvokli Lielajā iela 16, Code, Codes pag., Bauskas nov., kurā dzīvo kopš 2003. gada.
Izskatot lietas materiālus, tika konstatēts, ka:
Nekustamā īpašuma „Saulstari 3”, Code, Codes pag. īpašnieks bija Codes pagasta padome,
tagad Bauskas novada pašvaldība;
Ar Bauskas novada domes sēdes lēmumu „Par nosaukumu maiĦu ēkām un apbūvei
paredzētajām zemes vienībām Codes pagastā” nekustamajam īpašumam nosaukums „Saulstari
3” mainīts uz Lielā iela 16, Code, Codes pag., Bauskas nov.;
SaskaĦā ar Codes pagasta pārvaldes izziĦām Nr. 3-7/242 un Nr.3-7/245 A.M. ar ăimeni (2
cilvēki) dzīvo un ir deklarēti pašvaldības dzīvoklī Lielajā ielā 16, Code, Codes pag., Bauskas
nov.;
Ăimene pašvaldības īpašumā dzīvo kopš 2003. gada, kad iepriekšējā dzīvesvietā Bauskas
rajona Codes pagastā izcēlās ugunsgrēks. Rakstisks dzīvojamās telpas īres līgums nav noslēgts.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgums slēdzams
rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Lielā iela 16, Code, Codes pag., Bauskas nov. (dzīvokĜa
platība- 30,3 m2) īres līgumu ar Augustu M., no 2011.gada 1.jūnija līdz 2014.gada
31.maijam ar tiesībām to pagarināt.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Lielajā iela 16, Code, Codes pag., Bauskas nov., īres
maksu Ls 0,35 par kvadrātmetru mēnesī.
3. Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠĖILIĥAI viena mēneša laikā noslēgt īres līgumu ar
Augustu M.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

33.§
Par sociālā dzīvokĜa „ĒrgĜi 6”, ĒrgĜos, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.KAZĀKA, R.ČAKĀNE, M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: S.KAZĀKA.
Novada domē saĦemts JāĦa P., dzīvojoša Brunavas pagastā, iesniegums. Tajā lūgts
atjaunot sociālā dzīvokĜa īres līgumu, kura termiĦš beidzies 26.aprīlī. Ăimenei piešėirts trūcīgas
ăimenes statuss, ăimenē ir 6 nepilngadīgi bērni. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu
komisijas sēdē, izskatot J.P. iesniegumu, nolēma īres līgumu atjaunot uz 3 mēnešiem, jo īrnieks
pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus. J.P. par to nosūtīts brīdinājums, lietas
risināšanā iesaistīta arī Sabiedriskās kārtības nodaĜa.
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Citu priekšlikumu par īres līguma termiĦa nav. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma
projektu.
2010.gada 29.novembrī ar Jāni P. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa īres līgums par dzīvokĜa
“ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īri uz laiku līdz 2011.gada 26.aprīlim.
2011.gada 28.aprīlī no J.P. saĦemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālā
dzīvokĜa “ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Iesniegumam J.P.
pievienojis:
Brunavas pagasta pārvaldes 2011.gada 2.maija izziĦu Nr.3-10/25 „Par komunālajiem
maksājumiem”, kas apliecina, ka dzīvokĜa “ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov.
īrniekam J.P. 2011.gada 2.maijā nav īres un komunālo maksājumu parāda;
Dzīvojamās telpas “ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma kopiju;
Bauskas novada Sociālā dienesta 2011.gada 12.janvāra izziĦu Nr. 1-16/185 par trūcīgas ăimenes
(personas) statusu.
Izskatot J.P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J.P. īrē sociālo dzīvokli „ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. Līguma termiĦš beidzies
26.04.2011.
Sociālā dzīvokĜa “ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īrniekam J.P. nav īres un
komunālo maksājumu parāda;
J.P. ăimenei noteikts trūcīgās ăimenes statuss līdz 2011.gada 30.jūnijam.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas iesniegto informāciju un
ar lietu saistītos apstākĜus, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daĜu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokĜa līgumu noslēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un
viĦa ăimenes locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa „ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
Jāni P., no 2011.gada 27.aprīĜa līdz 2011.gada 31.jūlijam.
2. Brunavas pagasta pārvaldei sociālā dzīvokĜa „ĒrgĜi 6”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līguma ar Jāni P. atjaunošanu noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

34.§
Par īres līguma noslēgšanu ar Dzintru D.
(S.KAZĀKA)
ZIĥO: S.KAZĀKA.
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Dzintras D.
iesniegums. Tajā lūgts izīrēt pašvaldības dzīvojamo māju „JāĦsētas” Brunavas pagastā. Dz.D. ar
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dēlu šajā mājā dzīvo kopš 1998.gada. Māju Brunavas pagasta padome pārĦēma no Bauskas
rajona padomes, nenoslēdzot ar Dz.D. rakstisku līgumu.
Komisijā, izskatot iesniegumu un izvērtējot visus apstākĜus, nolēma noslēgt īres līgumu
uz 3 gadiem ar tiesībām to pagarināt. Lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu.
Iebildumu nav.
2011.gada 10.maijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē izskatīja
Dzintras D., dzīv. Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., 2011.gada 28.marta iesniegumu, kurā
viĦa lūdz izīrēt pašvaldības dzīvojamo māju Budberga, Brunava, Bauskas nov., kurā
iemitinājusies un deklarējusi dzīvesvietu no 25.05.1998.
Izskatot lietas materiālus tika konstatēts:
Ar Bauskas rajona padomes 1995.gada 30.novembra lēmumu dzīvojamā māja Budberga,
Brunava, Bauskas nov. nodota Brunavas pagasta pašvaldībai, ttas ir pašvaldībai piederošs
īpašums;
Dzīvojamā māja Budberga, Brunava, Bauskas nov. ir „Līvānu” tipa dzīvojamā māja, kuras
kopējā platība saskaĦā ar ēkas inventarizācijas datiem ir 123 m2.
Pašvaldības dzīvojamajā mājā deklarēta Dz.D. kopš 1998.gada 25.maija un Dz.D.
pilngadīgais dēls Zigmārs T. kopš 2000.gada 2.jūnija.
Ar Bauskas rajona padomes 30.11.1995.lēmumu „Par p/s „Brunava” īpašuma objektu
nodošanu Brunavas pagasta padomei” dzīvojamā māja, Budberga, Brunavas pag. tika pārĦemta
pagasta īpašumā, taču rakstisks dzīvojamās mājas īres līgums ar Dz.D. netika noslēgts.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka
dzīvojamās telpas īres līgums slēdzams rakstveidā un Ħemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas
un dzīvokĜu komisijas 2011.gada 10.maija 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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās mājas Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. (kopējā platība –123,0
m2) īres līgumu ar Dzintru D..
2. Noteikt dzīvojamās mājas Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres maksu Ls 0,08
par m2 /mēnesī.
3. Dzīvojamās mājas Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku
līdz 2014.gada 31.maijam ar tiesībām to pagarināt.
4. Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai B.MARČENKOVAI viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās mājas Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

35.§
Par pašvaldības dzīvokĜa izīrēšanu Margarietai P.
(S.KAZĀKA)
ZIĥO: S.KAZĀKA.
Novada domē saĦemts SIA „Bauskas namsaimnieks” akts par atbrīvojušos dzīvojamo platību
Rīgas ielā 46k-1-11A, Bauskā. Šī brīvā dzīvojamā platība tika piedāvāta īrēt M.P., kura reăistrēta
palīdzības saĦemšanas uzskaitē pirmās kārtas grupā kā maznodrošinātā persona, kura dzīvo
avārijas stāvoklī esošā mājā. Lēmuma projekts tika izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un
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dzīvokĜu komisijas sēdē un nolemts izīrēt brīvo dzīvokli M.PurviĦas ăimenei, īres līgumu
noslēdzot uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.
Jautājumu vai iebildumu nav.
2011.gada 10.maijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisija izskatīja
Margarietas P., dzīv. Pasta iela, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 20.aprīĜa iesniegumu, kurā
viĦa lūdz izīrēt viĦai un viĦas mazdēlam Renāram E. atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas ielā,
Bauskā, Bauskas nov.
M.P. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada domes 26.04.2011.izziĦu Nr. 7-5/276
”Par Pasta ielā, Bauskā, Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada domes speciālists M.P. 20.04.2011.iesniegumam pievienojis:
Palīdzības reăistrā reăistrētās M.P. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 12.10.2010.lēmumu ”Par
Margarietas P. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” (12.10.2010.protokols Nr.10, 10.§)
minētā persona reăistrēta Bauskas pilsētas pārvaldes palīdzības saĦemšanas reăistrā ”Pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā maznodrošinātā persona, kuras
īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
SIA „Bauskas namsaimnieks” 22.03.2011.aktu „Par atbrīvoto dzīvojamo platību”, ar kuru
ēku ekspluatācijas inženiere L.S. informē, ka Rīgas ielā., Bauskā, Bauskas nov. atbrīvojas
dzīvojamā platība, kas sastāv no 2 istabām ar platību 23,4m2.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa 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 27.05.2010.saistošo noteikumu „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājumu risināšanā” 3.;3.1. punktiem, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu
risināšanā”14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām
maznodrošinātai personai vai ăimenei, 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 reăistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas
un dzīvokĜu komisijas 10.05.2011.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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzīvokli Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas novadā nenodot privatizācijai, un tas nav
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Margarietai P., ăimenē 2 cilvēki, dzīvokli Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas novadā,
kopējā platība 38,6m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 25.maijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,55 par m2
mēnesī.
5. SIA „Bauskas namsaimnieks” mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.
6. Izslēgt M.P. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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36.§
Par pašvaldības dzīvokĜa izīrēšanu Valentīnai M.
(S.KAZĀKA)
ZIĥO: S.KAZĀKA.
Novada domē saĦemts Valentīnas M. iesniegums, kurā lūgts izīrēt viĦas ăimenei brīvo
dzīvojamo platību Mēmeles ielā, Bauskā. V.M. ăimene reăistrēta palīdzības saĦemšanas
uzskaites pirmās kārtas grupā kā persona, kura dzīvoja denacionalizētā māja. V.M. īrētais
dzīvoklis Rīgas ielā, Bauskā 7.maijā cietis ugunsgrēkā. Komisijas sēdē izskatīja V.M.
iesniegumu un nolēma izīrēt viĦas ăimenei dzīvokli Mēmeles ielā, Bauskā, īres līgumu noslēdzot
uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.
Iebildumu nav.
2011.gada 10.maijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisija izskatīja
Valentīnas M., dzīv. Rīgas, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 29.aprīĜa iesniegumu, kurā lūdz
izīrēt viĦas ăimenei brīvo dzīvojamo platību Mēmeles ielā, Bauskā, Bauskas nov.
V.M. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada domes 02.05.2011.izziĦu Nr. 8-5/ „Par
Pasta ielā , Bauskā, Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada domes speciālists V.M.S 29.04.2011.iesniegumam pievienojis:
Palīdzības reăistrā reăistrētās V.M. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes 25.02.2010.lēmumu ”Par Valentīnas M. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā”
(25.02.2010.protokols Nr.2, 54.§) minētā persona reăistrēta Bauskas pilsētas pārvaldes
palīdzības saĦemšanas reăistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana” pirmās
kārtas grupā, kā personu, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotajā mājā
un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.
SIA „Bauskas namsaimnieks” 13.04.2011.aktu „Par atbrīvoto dzīvojamo platību”, ar kuru
ēku ekspluatācijas inženiere L.St. informē, ka Mēmeles ielā, Bauskā, Bauskas nov. atbrīvojas
dzīvojamā platība, kas sastāv no 2 istabām ar platību 36,6 m2.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa 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;
14.panta septīto daĜu, ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī
personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas
dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un personas, kuras dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka
maiĦa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā
stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzĦēmumu
privatizācijas rezultātā un kurš nav privatizēts likumos "Par kooperatīvo dzīvokĜu privatizāciju"
un "Par lauksaimniecības uzĦēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, un
kuras lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiĦas brīdī. Nosacījumus minēto personu
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saĦemt šo
palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības dome saistošajos noteikumos; likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku; Bauskas
novada domes 27.05.2010.saistošo noteikumu „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā”
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reăistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 10.05.2011.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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Dzīvokli Mēmeles ielā, Bauskā, Bauskas novadā nenodot privatizācijai, un tas nav
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Valentīnai M. ăimenē 5 cilvēki, dzīvokli Mēmeles ielā, Bauskā ,Bauskas novadā,
kopējā platība 36,6m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 25.maijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,40 par
m2 mēnesī.
5. SIA „Bauskas namsaimnieks” mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.
6. Izslēgt V.M. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

37.§
Par īpašuma Ceraukstes pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu atdalītajai
zemes vienībai.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Ceraukstes pagasta pārvaldē saĦemts A.J. iesniegums. Tajā lūgts atĜaut atdalīt
no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību un pievienot to nekustamajam īpašumam,
kā arī noteikt zemes lietošanas mērėi. Detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama,
jo zemes sadale notiks atbilstoši zemes robežu plānam. Lietošanas mērėislauksaimniecības zeme. Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē
21.maijā.
Jautājumu nav.
Bauskas novada Ceraukstes pagasta pārvaldē 2011.gada 10.maijā saĦemts Aināra J.
iesniegums, reăistrēts ar Nr.31, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atĜaut atdalīt no
nekustamā īpašuma, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4050 009 0126,
vienu zemes vienību 0,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0177, atdalīto zemes
vienību pievienot nekustamajam īpašumam un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra numurs 4050 009 0126,
pieder Emīlijai S. saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0013 5285.
Nekustamais īpašums 5,6341 ha kopplatībā, kadastra numurs 4050 009 0126, sastāv no
piecām zemes vienībām – zemes vienības 2,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006
0025, zemes vienības 0,0241 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0126, zemes vienības
1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0176, zemes vienības 0,82 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0177 un zemes vienības 0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 009 0285,
Ar zvērināta notāra Zentas R. 2011.gada 11.maija apliecinātu pirkuma līgumu, reăistrētu
aktu un apliecinājumu reăistrā ar Nr.1329, Emīlija S. pārdevusi zemes vienību 0,82 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0177 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Ceraukstīte”,
reă.Nr.53603003491, kuru kā valdes loceklis pārstāv Ainārs J., un pilnvarojusi pircēju pārstāvēt
viĦas intereses attiecībās ar jebkurām fiziskām un juridiskām personām un kārtot visas
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formalitātes, kas saistītas ar pirkuma līguma koroborēšanu un pircēja īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Atdalāma zemes vienība 0,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0177.
Sadalīšanas projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, jo iesniedzējs lūdz
atdalīt atsevišėu zemes vienību atbilstoši zemes robežu plānam un atdalīto zemes vienību
pievienot īpašumam Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, 2008.gada 18.martā pieĦemtajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Ceraukstes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma grafisko daĜu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4050
009 0126, zemes vienību 0,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0177 saskaĦā ar
pievienoto plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. AtĜaut atdalīto zemes vienību 0,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0177 pievienot
nekustamajam īpašumam, kadastra Nr. 4050 009 0140.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

38.§
Par nosaukuma piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanu īpašumu Īslīces pagastā atdalītajām zemes vienībām.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Novada domē saĦemts Aijas Priedolas iesniegums, kurā lūgts piešėirt nosaukumus no
īpašumiem Īslīces pagastā atdalītajām zemes vienībām un noteikt lietošanas mērėus saskaĦā ar
SIA „G-Bergs” izstrādāto zemes ierīcības projektu. Atdalītās zemes vienības atrodas
lauksaimniecības zemju teritorijā. SaskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sagatavots
lēmuma projekts, izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē 21.maijā.
Iebildumu nav. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 10.maijā saĦemts Aijas P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums piešėirt nosaukumus no īpašumiem atdalītajām zemes vienībām saskaĦā ar 2009.gadā
apstiprināto zemes ierīcības projektu.
SaskaĦā ar notāra Aleksandra G. Austrālijā 2008.gada 20.februārī izsniegto pilnvaru
A.Priedola pārstāv nekustamā īpašuma, Īslīces pag., kadastra Nr.4068 003 0044, īpašniekus
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Viktoru Džordžu H. un Robertu Luisu H. un nekustamā īpašuma, Īslīces pag., kadastra Nr.4068
003 0094, īpašniekus Lūciju G., Viktoru Džordžu H. un Robertu Luisu H.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 003 0044, sastāv no zemes
vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0044 un zemes vienības 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0045.
Nekustamais īpašums, Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 003 0094, sastāv no zemes
vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0094.
Ar Īslīces pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 5.p.) apstiprināts
SIA G-Bergs izstrādātais zemes ierīcības projekts Īslīces pagasta nekustamajiem īpašumiem,
kurā tiek sadalītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4068 003 0044, 4068 003 0045 un
4068 003 0094.
Lai varētu realizēt izstrādāto zemes ierīcības projektu un nostiprināt atdalītās zemes
vienības zemesgrāmatā, Aija P. lūdz atdalītajām zemes vienībām piešėirt nosaukumus un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėus saskaĦā ar zemes ierīcības projektu.
SaskaĦā ar Īslīces pagasta teritorijas plānojumu zemes vienības atrodas lauksaimniecības
zemju teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.3) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.4) atstāt nosaukumu un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
5. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.5) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
6. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.6) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
7. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.7) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
8. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.8) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
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9. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.9) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
10. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.10) piešėirt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
11. Atdalītajai zemes vienībai 0,7 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.11) atstāt nosaukumu
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

39.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Īslīces
pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Īslīces pagasta pārvaldē saĦemts R.R. iesniegums, kurā lūgts atĜaut atdalīt no viĦai
piederošā īpašuma vienu zemes vienību 8,8 ha platībā. Zemes sadalei izstrādājams zemes
ierīcības projekts. Sagatavoti nosacījumi, lūdz tos apstiprināt. Lēmuma projekts tika izskatīts
Vides un attīstības komitejas sēdē, atbalstīts.
Bauskas novada Īslīces pagasta pārvaldē 2011.gada 2.maijā ir saĦemts Ritas R.
iesniegums, reă.Nr.39-R, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atĜaut atdalīt vienu zemesgabalu
aptuveni 6,7 ha platībā no viĦai piederošā nekustamā īpašuma Īslīces pagastā, Bauskas novadā,
kadastra numurs 4068 008 0023, kas sastāv no vienas zemes vienības 8,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 008 0023. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra numurs 4068 008 0023,
pieder Ritai R. saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.563.
Nekustamais īpašums 8,8 ha kopplatībā, kadastra numurs 4068 008 0023, sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 008 0023 un ēkām.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daĜas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai
izstrādā zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2. punktā noteikts, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu 6.punkts
nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras
pieminekĜu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar
Īslīces pagasta padomes 2003.gada 24.septembra sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 1.p) apstiprināti
Īslīces pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.2 „Īslīces pagasta teritorijas plānojums (20032015) apbūves noteikumi”.
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ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 13.punktu, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daĜas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 6. un 9.2. punktu, Aizsargjoslu likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu, Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra numurs 4068 008
0023, no zemes vienības 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 008 0023 atdalot
zemesgabalu aptuveni 6,7 ha platībā saskaĦā ar 2.pielikumu, ievērojot Īslīces pagasta
teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 008 0023 sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam,
Īslīces pagastā, Bauskas novadā saskaĦā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam pielikumā uz 1 lapas.

40.§
Par nosaukuma maiĦu un adreses piešėiršanu nedzīvojamai ēkai Mežotnes
pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Mežotnes pagasta pārvaldē saĦemts M.V. iesniegums, kurā lūgts mainīt nosaukumu
liellopu fermai un piešėirt tai adresi. M.V. piekritis esošo nosaukumu „Tomi” mainīt uz
„Amatieri”. Sagatavotais lēmuma projekts akceptēts Finanšu komitejas sēdē 21.maijā.
Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldē 2011.gada 23.martā saĦemts un reăistrēts ar
Nr.50/1-8 Mečeslava V. iesniegums, kurā izteikts lūgums mainīt nosaukumu liellopu fermai
,,Tomi” un piešėirt adresi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Liellopu ferma ,,Tomi” Mežotnes pagastā atrodas uz Jānim Dz. piederošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0058. SaskaĦā ar 18.03.1999.pirkuma līgumu SIA
,,Lielmežotne” pārdevusi liellopu fermu ,,Tomi” Mečeslavam V.
Lai varētu nedzīvojamo ēku reăistrēt zemesgrāmatā, nepieciešams mainīt nosaukumu un
piešėirt adresi.
M.V. iesniegumā lūdzis liellopu fermai piešėirt nosaukumu un adresi „Katrīnas-1” vai
„Valteri”. Tā kā Mežotnes pagasta teritorijā šādas adreses jau ir piešėirtas citiem īpašumiem, tad,
sazinoties ar iesniedzēju, M.V. mutiski lūdzis piešėirt nosaukumu un adresi „Amatieri”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 10., 28.,
38.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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Mečeslavam V. piederošajai liellopu fermai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 007 0058, mainīt nosaukumu no ,,Tomi” uz ,,Amatieri” saskaĦā ar grafisko
pielikumu.
2. Liellopu fermai ,,Amatieri” piešėirt adresi
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

41.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 Mežotnes pagastā
piekritību valstij.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Novada domē saĦemta akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” vēstule. Tajā lūgts
precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 piederību. Zeme ir atzīta par
piekrītošu pašvaldībai, bet tā ir ceĜa daĜa, kas iet uz mežiem un to izmanto AS „Latvijas Valsts
meži”, lai piekĜūtu valsts īpašuma „Meži” zemes vienībām. Izvērtējot situāciju, sagatavots
lēmuma projekts, ar kuru tiek atcelts Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra
lēmums un noteikts, ka šī zemes vienība piekrīt valstij.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 15.aprīlī saĦemta akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts
meži” nekustamie īpašumi Vidusdaugavas mežsaimniecībā” 12.04.2011.vēstule Nr.4.11.2/0315/150/11/450 ,,Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 piederības
precizēšanu” un lūgums pārskatīt zemes vienības piekritību.
Izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu ,,Par lauku apvidus
zemes piekritību Mežotnes pašvaldībai” (prot.Nr.9, 3.7.p.) zemes vienība 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 atzīta par pašvaldībai piekrītošu zemi un piešķirts
nosaukums ,,Ceļš uz Dundagām”.
CeĜa posmu, zemes vienības kadastra apzīmējums 4072 003 0134, izmanto AS ,,Latvijas
Valsts meži”, lai piekĜūtu valsts īpašuma ,,Meži”, Mežotnes pagastā zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4072 003 0082 un 4072 003 0123. CeĜa posms ir daĜa no AS ,,Latvijas Valsts
meži” apsaimniekotā ceĜa - ČāpuĜu ceĜš. Lai AS ,,Latvijas Valsts meži” varētu veikt ceĜa
rekonstrukciju, nepieciešams izvērtēt ceĜa posma ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4072
003 0134 piekritību.
CeĜa posms ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 nav iekĜauts Mežotnes
pagasta ceĜa reăistrā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
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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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu (prot.Nr.9, 3.7.p.) daĜā par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0134 piekritību pašvaldībai.
2. Noteikt, ka saskaĦā ar grafisko pielikumu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 003
0134 piekrīt valstij.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

42.§
Par nekustamā īpašuma Vecsaules pagastā sadales apstiprināšanu,
nosaukuma piešėiršanu, lietošanas mērėu noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
I.G. lūdzis atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību 8,7 ha platībā,
piešėirt tai nosaukumu un lietošanas mērėi. Zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav
nepieciešama, jo atdalītā vienība sīkāk netiks sadalīta. Ar šo lēmuma projektu tai tiek piešėirts
nosaukums un noteikts lietošanas mērėis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme. PriekšlikumspieĦemt sagatavoto lēmuma projektu.
Citu priekšlikumu nav.
Vecsaules pagasta pārvaldē ir saĦemts Ilmāra G. 2011.gada 19.aprīĜa iesniegums, reă.
Nr.103, kurā Bauskas novada Domei tiek lūgts atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vecsaules
pagastā, kadastra Nr.40920020078, kopējā platība 14,80 ha, vienu zemes vienību 8,70 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 40920020079, piešėirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu un noteikt
zemes lietošanas mērėi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Vecsaules pagastā, kadastra Nr. 40920020078, pieder Ilmāram G.
saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.
100000489711. Īpašums sastāv no 3 zemes vienībām:
1. zemes vienība 2,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40920020078,
2. zemes vienība 8,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40920020079,
3. zemes vienība 3,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40920020099.
Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, jo iesniedzējs
lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma atsevišėu zemes vienību, sīkāk nesadalot, atbilstoši esošajam
zemes robežu plānam.
Lai nostiprinātu atdalīto zemes vienību Zemesgrāmatā kā atsevišėu nekustamo īpašumu,
zemes vienībai piešėirams nosaukums. Īpašnieks lūdzis atdalītajai zemes vienībai piešėirt
nosaukumu. Minētais nosaukums nav piešėirts nevienam nekustamam īpašumam Vecsaules
pagasta teritorijā.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daĜas 2.punktu, Ministru kabineta
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2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Vecsaules
pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā ar kadastra
Nr.40920020078, kopējā platība 14,80 ha, vienu zemes vienību 8,70 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 40920020079 bez zemes ierīcības projekta izstrādāšanas saskaĦā ar grafisko
pielikumu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 8,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40920020079 piešėirt
nosaukumu
3. Atdalītajai zemes vienībai 8,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40920020079 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV–3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par nosaukuma maiĦu un adreses „Budbergas katoĜu baznīca” piešėiršanu
Brunavas pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Brunavas pagasta pārvaldē saĦemts Budbergas Romas katoĜu draudzes iesniegums, kurā
lūgts mainīt nosaukumu un piešėirt adresi draudzei piederošajam nekustamajam īpašumam.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes un ēkas uz tās. SaskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem sagatavots lēmuma projekts, izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē 12.maijā; lūdz to
pieĦemt.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Brunavas pagasta pārvaldē 2011.gada 4.aprīlī saĦemts Budbergas Romas katoĜu draudzes,
reă.90000325345, kuru pārstāv prāvests Romualds B., 28.03.2011. iesniegums, reăistrēts ar Nr.
3-15.1/111, kurā izteikts lūgums Budbergas Romas katoĜu draudzei piederošajam īpašumam
mainīt nosaukumu un piešėirt adresi „Budbergas katoĜu baznīca”, Budberga, Brunavas pag.,
Bauskas nov., LV-3907.
Izskatot Budbergas Romas katoĜu draudzes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „PaĦemunes katoĜu baznīca”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā,
kadastra numurs 4046 008 0135, kas sastāv no zemes vienības 0,39 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 008 0135 un ēkas - baznīcas (būves kadastra apzīmējums 4046 008 0135 001),
saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Brunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000
0025 1680, pieder Budbergas Romas katoĜu draudzei.
Nekustamajam īpašumam ,,PaĦemunes katoĜu baznīca” Valsts zemes dienesta Adrešu
reăistrā nav reăistrēta adrese.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 28., 38. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam „PaĦemunes katoĜu baznīca”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā,
kadastra Nr.4046 008 0135, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0135 un ēkai uz
tās - baznīcai (būves kadastra apzīmējums 4046 008 0135 001) mainīt nosaukumu no
„PaĦemunes katoĜu baznīca” uz „Budbergas katoĜu baznīca”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0135 un ēkai uz tās - baznīcai (būves
kadastra apzīmējums 4046 008 0135 001) piešėirt adresi: „Budbergas katoĜu baznīca”,
Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 saskaĦā ar grafisko pielikumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

44.§
Par adrešu piešėiršanu Brunavas Romas katoĜu draudzes īpašumam ar
kadastra numuru 4046 002 0039.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Brunavas Romas katoĜu draudze lūdz piešėirt adresi draudzei piederošajam
nekustamajam īpašumam. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām un ēkām uz tām. SaskaĦā ar
Adresācijas sistēmas noteikumiem sagatavots lēmuma projekts, kas tika izskatīts un akceptēts
Vides un attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Brunavas pagasta pārvaldē 2011.gada 4.aprīlī saĦemts Brunavas Romas katoĜu draudzes,
reă.Nr. 90000322387, kuru pārstāv prāvests Arnis V., 28.03.2011. iesniegums, reăistrēts ar Nr.
3-15.1/110, kurā izteikts lūgums Brunavas Romas katoĜu draudzei piederošajam īpašumam
piešėirt adresi „Brunavas katoĜu baznīca”, Brunava, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 un
2011.gada 2.maija iesniegums, kurā izteikts lūgums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4046 002 0038 un ēkai uz tās, piešėirt adresi „Draudzes māja”, Brunavas, Brunavas pag.
Bauskas nov., LV-3907.
Izskatot Brunavas Romas katoĜu draudzes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Brunavas katoĜu baznīca”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā,
kadastra numurs 4046 002 00039, saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Brunavas pagasta
zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0025 1806 pieder Brunavas Romas katoĜu draudzei.
Nekustamajam īpašumam „Brunavas katoĜu baznīca” Valsts zemes dienesta Adrešu
reăistrā nav reăistrēta adrese.
Īpašums sastāv no divām zemes vienībām un ēkām:
1.zemes vienības 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0038 un ēkas (būves kadastra
apzīmējums 4046 002 0038 001 - ēka nav reăistrēta zemesgrāmatā)
2.zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0039 un ēkām:
baznīcas (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 001),
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zvanu torĦa (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 002 - ēka nav reăistrēta
zemesgrāmatā),
kūts (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 004),
šėūĦa (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 007),
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 008),
saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4046 002 0039 009 - ēka nav reăistrēta
zemesgrāmatā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 28., 38.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0039 un ēkām ar būves kadastra
apzīmējumiem 4046 002 0039 001, 4046 002 0039 002, 4046 002 0039 004, 4046 002 0039 007,
4046 002 0039 008, 4046 002 0039 009 piešėirt adresi: „Brunavas katoĜu baznīca”, Brunava,
Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 (lēmuma pielikumā zemes vienība Nr.1).
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0038 un ēkai ar būves kadastra apzīmējumu
4046 002 0038 001 piešėirt adresi: „Draudzes māja”, Brunava, Brunavas pag., Bauskas nov.,
LV-3907 (lēmuma pielikumā zemes vienība Nr.2).
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

45.§
Par nekustamā īpašuma „Pagasta ceĜi” ar kadastra Nr.4046 001 0013
Brunavas pagastā sadalīšanu, platību precizēšanu, nosaukumu piešėiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Lai varētu veikt ceĜu un ielu reăistrāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,
sagatavots lēmuma projekts par Brunavas pagasta ceĜu platību precizēšanu, nosaukumu
piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu. Lēmuma projektam pievienoti grafiskie pielikumi.
Jautājums tika izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē šā gada 12.maijā.
Deputātiem iebildumu nav.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.7 (prot.Nr.10) ,,Par
ceĜu piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem :
4046 001 0013 – 0,20 ha platībā,
4046 002 0079 – 0,20 ha platībā,
4046 003 0037 – 0,30 ha platībā,
4046 003 0040 – 0,50 ha platībā,
4046 003 0041 – 0,10 ha platībā,
4046 004 0036 – 0,80 ha platībā,
4046 004 0038 – 0,80 ha platībā,
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4046 004 0040 – 1,30 ha platībā,
4046 005 0031 – 0,40 ha platībā,
4046 006 0112 – 1,00 ha platībā,
4046 006 0153 – 0,18 ha platībā,
4046 008 0164 – 1,20 ha platībā,
4046 011 0085 – 0,30 ha platībā,
4046 011 0093 – 0,40 ha platībā,
4046 011 0094 – 1,50 ha platībā,
4046 011 0102 – 0,30 ha platībā,
4046 012 0016 – 1,20 ha platībā,
4046 013 0059 – 0,30 ha platībā,
4046 014 0071 – 0,30 ha platībā,
4046 018 0034 – 0,30 ha platībā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītošā zeme.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības Brunavas pagasta ceĜu sarakstu, konstatēts, ka
nekustamais īpašums „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, ar kopējo platību 11,58 ha
sastāv no divdesmit zemes vienībām. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daĜā ceĜi reăistrēti neprecīzi, nepieciešams precizēt
grafiskos datus, kas neatbilst reālajai situācijai dabā.
Lai varētu veikt ceĜu un ielu reăistrāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
15.septembra noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldības ceĜu un ielu reăistrācijas un uzskaites kārtība”
un reăistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nepieciešams īpašumu „Pagasta ceĜi”,
kadastra Nr. 4046 001 0013, sadalīt atsevišėos īpašumos un precizēt nosaukumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceĜu un ielu reăistrācijas un uzskaites kārtība,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 001 0013 un zemes vienību 0,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 003 0041 saskaĦā ar 1.pielikumu.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 001 0013 un 4046 003 0041
piešėirt nosaukumu „Slokas-Saulieši”.
3. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 001 0013 un 4046 003 0041
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0037 saskaĦā ar 2.pielikumu.
5. Atdalītajai zemes vienībai 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0037 piešėirt
nosaukumu „Nārogas-Asteres”.
6. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0037 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
7. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 004 0038 un zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 004 0040 saskaĦā ar 3.pielikumu.
8. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 004 0038 un 4046 004 0040
piešėirt nosaukumu „Dienvidi-Caunas-Iesalnieki”.
42

9. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 004 0038 un 4046 004 0040
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
10. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0112 saskaĦā ar 4.pielikumu.
11. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0112 precizēt platību no 1,0 ha
uz 1,5 ha.
12. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0112 piešėirt nosaukumu
„ĒrgĜu iela”.
13. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0112 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
14. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 1,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0164 saskaĦā ar 5.pielikumu.
15. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0164 piešėirt nosaukumu
„CiedriĦas-Galēji”.
16. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0164 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
17. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0093 saskaĦā ar 6.pielikumu.
18. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0093 precizēt platību no 0,4 ha
uz 1,4 ha.
19. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0093 piešėirt nosaukumu
„Liepu iela”.
20. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0093 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
21. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 1,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0094, zemes vienību 0,30 ha platībā 4046 011 0085 un zemes
vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 012 0016 saskaĦā ar 7.pielikumu.
22. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4046 011 0094 un 4046 011 0085 apvienot vienā,
precizējot platību uz 1,5 ha, anulējot zemes vienības kadastra apzīmējumu 4046 011 0085.
23. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 011 0094, 4046 011 0085 un
4046 012 0016 piešėirt nosaukumu „Saulītes-Lobgale”.
24. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 011 0094 un 4046 012 0016
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
25. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0079 saskaĦā ar 8.pielikumu.
26. Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0079 piešėirt
nosaukumu „Krustceles-Kamenes”.
27. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0079 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
28. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0040 saskaĦā ar 9.pielikumu.
29. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0040 piešėirt nosaukumu
„ZeltiĦi-SniedziĦi”.
30. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 003 0040 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
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31. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0031 saskaĦā ar 10.pielikumu.
32. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0031 piešėirt nosaukumu
„DimdoĦi-Strautnieki”.
33. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0031 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
34. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,18 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0153 saskaĦā ar 11.pielikumu.
35. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0153 piešėirt nosaukumu „LīčiĒrgĜu attīrīšanas iekārtas”.
36. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0153 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
37. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0102, saskaĦā ar 12.pielikumu.
38. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0102 piešėirt nosaukumu
„Mistri-KĜaviĦas”.
39. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0102 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
40. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0059 saskaĦā ar 13.pielikumu.
41.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0059 piešėirt nosaukumu „VējiCelmenieki”.
42. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0059 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
43. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr.4046 001 0013, zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0071 saskaĦā ar 14.pielikumu.
44. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0071 piešėirt nosaukumu
„Buneri-Mežvimbas”.
45. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0071 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
46. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0034 saskaĦā ar 15.pielikumu.
47. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0034 piešėirt nosaukumu
„OzoliĦi-Zluktenes muiža”.
46. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0034 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
48. Atdalīt no īpašuma „Pagasta ceĜi”, kadastra Nr. 4046 001 0013, zemes vienību 0,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 004 0036 saskaĦā ar 16.pielikumu.
49. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 004 0036 precizēt platību no 0,8 ha
uz 0,3 ha.
50. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 004 0036 piešėirt
nosaukumu „SlāĦi-Biškopji”.
51. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 004 0036 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
52. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

46.§
Par nekustamā īpašuma „Brunava-Karjers-TeĦi” ar kadastra Nr.4046 002
0070 Brunavas pagastā platības precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par ceĜa „Brunava- Karjers- TeĦi” platības precizēšanu no
0,60 ha uz 1,10 ha un lietošanas mērėa- zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceĜu zemes nodalījuma joslā- noteikšanu. Lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu.
Nekustamais īpašums „Brunava-Karjers-TeĦi”, kadastra Nr. 4046 002 0070, sastāv no
zemes vienības 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0070. Īpašums nav reăistrēts
Zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.7 (prot.Nr.10) ,,Par
ceĜu piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienībai 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 002 0070 noteikts statuss – pašvaldībai piekrītošā zeme.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0070 platība grafiskajos datos atšėiras
ar platību Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta
datos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītās daĜas, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0070 platību no 0,60 ha uz 1,10 ha
saskaĦā ar grafisko pielikumu.
3. Zemes vienībai 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0070 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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47.§
Par nekustamā īpašuma „Brunava- Upenieki” ar kadastra numuru 4046 002
0080 Brunavas pagastā platības precizēšanu, nosaukuma maiĦu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Lai precizētu nekustamā īpašuma „Brunava-Upenieki” platību no 0,70 ha uz 0,40 ha,
sagatavots lēmuma projekts un izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē. Tiek mainīts arī
īpašuma nosaukums uz „Brunavas kapi-Upenieki”, kā arī noteikts lietošanas mērėis- zeme
dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā.
Nekustamais īpašums „Brunava-Upenieki”, kadastra numurs 4046 002 0080, sastāv no
zemes vienības 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0080. Īpašums nav reăistrēts
Zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.7 (prot.Nr.10) ,,Par
ceĜu piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienībai 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 002 0080 noteikts statuss – pašvaldībai piekrītošā zeme.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0080 platība grafiskajos datos atšėiras
no platības Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
teksta datos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daĜu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0080 platību no 0,70 ha uz 0,40 ha
saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0080 mainīt nosaukumu no „BrunavaUpenieki” uz „Brunavas kapi-Upenieki”.
3. Zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0080 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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48.§
Par īpašuma Brunavas pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu atdalītajām
zemes vienībām.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Brunavas pagasta pārvaldē saĦemts DaiĦa Z. iesniegums, tajā lūgts atĜaut atdalīt zemes
vienības 4,6 ha un 3 ha platībā no īpašuma, kā arī piešėirt tām nosaukumus un lietošanas mērėus.
Zemes ierīcības projektu nav nepieciešams izstrādāt, jo zemes sadalīšana notiks atbilstoši zemes
robežu plānam. Priekšlikums- atĜaut atdalīt.
Iebildumu nav.
Bauskas novada Brunavas pagasta pārvaldē 2011.gada 26.aprīlī saĦemts DaiĦa Z.
iesniegums, reăistrēts ar Nr. 3-15.2/91, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atĜaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ,,Ciemati’’, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046 005
0010, zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0010 un zemes vienību
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027, piešėirt atdalītajām zemes vienībām
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046 005 0010,
saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.1000 0048 9581 pieder Dainim Z.
Nekustamais īpašums 11,0 ha kopplatībā kadastra Nr.4046 005 0010 sastāv no trim zemes
vienībām – zemes vienības 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0010, zemes
vienības 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011 un zemes vienības 3,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027.
Atdalāma zemes vienība 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011
un zemes vienība 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027.
Sadalīšanas projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, jo iesniedzējs lūdz
sadalīt nekustamo īpašumu trijos atsevišėos īpašumos atbilstoši zemes robežu plānam.
Lai nostiprinātu atdalītās zemes vienības Zemesgrāmatā kā atsevišėus nekustamos
īpašums, zemes vienībām piešėirami jauni nosaukumi. Dainis Z. savā iesniegumā lūdzis
atdalāmajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011 piešėirt jaunu
nosaukumu. Minētais nosaukums nav piešėirts nevienam nekustamam īpašumam Brunavas
pagasta teritorijā. Atdalīto zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027
Dainis Z. lūdzis pievienot nekustamam īpašumam, Brunavas pagastā, kadastra Nr. 4046 006
0028.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046
005 0010, zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011, saskaĦā ar
pievienoto plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
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2. Atdalītajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011 piešėirt
nosaukumu.
3. Atdalītajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 005 0011 noteikt
nekustāmā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. AtĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4046
005 0010, zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027, saskaĦā ar
pievienoto plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
5. AtĜaut atdalīto zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027 pievienot
nekustamam īpašumam, Brunavas pagastā, kadastra numurs 4046 006 0028, pēc darījuma
līguma noslēgšanas.
6. Atdalītajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0027 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

49.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
Brunavas pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Agris S. iesniegumā Brunavas pagasta pārvaldei lūdz atĜaut sadalīt viĦam piederošo
nekustamo īpašuma. Zemes sadalei izstrādājams zemes ierīcības projekts saskaĦā ar teritorijas
plānojumu. Izstrādāti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei, izskatīti Vides un attīstības
komitejas sēdē. Lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu nav.
Brunavas pagasta pārvaldē 2011.gada 26.aprīlī saĦemts Agra S. iesniegums, reă.Nr. 315.2/90, ar lūgumu atĜaut atdalīt no viĦam piederošā nekustamā īpašuma Brunavas pagastā
zemes vienības 13,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 009 0040, vienu zemesgabalu
aptuveni 5,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4046 009 0040,
pieder Agrim S. saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Brunavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.148.
Nekustamais īpašums 13,6 ha kopplatībā kadastra Nr. 4046 009 0040 sastāv no vienas
zemes vienības 13,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 009 0040 un ēkām – dzīvojamās
mājas (būves kadastra apzīmējums 4046 009 0040 001), klēts (būves kadastra apzīmējums 4046
009 0040 002), pirts (būves kadastra apzīmējums 4046 009 0040 003), saimniecības ēkas (būves
kadastra apzīmējums 4046 009 0040 005) un šėūĦa (būves kadastra apzīmējums 4046 009 0040
008).
SaskaĦā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daĜas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4046 009 0040 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
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Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2. punktā noteikts, ka pašvaldība pieĦem lēmumu par zemes ierīcības
izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi nodrošina zemes ierīcībā sertificēta persona atbilstoši
teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu
prasībām.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar
Brunavas pagasta padomes 2003.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3.1.p) apstiprināts
Brunavas pagasta teritorijas plānojums 2013.-2015.gadam.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 13.punktu, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 6.un 9.2.punktu, Aizsargjoslu likumu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut Agrim S. no nekustamā īpašuma Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046
009 0040, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 009 0040 un platību 13,6
ha atdalīt zemes vienību aptuveni 5,0 ha platībā saskaĦā ar 2.pielikumu.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 009 0040 sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai saskaĦā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam pielikumā uz 1 lapas.

50.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Brunavas pagastā un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
SIA „G-Bergs” izstrādājusi zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Brunavas pagastā
sadalei un lūdz to apstiprināt. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaĦā ar Bauskas novada
domes 2011.gada 31.marta lēmumu. Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts Vides un
attīstības komitejas sēdē šā gada 12.maijā.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 6.maijā saĦemts (reăistrēts ar Nr.987) SIA „G-BERGS”
2011.gada 6.maija iesniegums Nr.2/151 ar lūgumu Bauskas novada domei apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 4046 012 0014, un atdalīto
zemesgabalu pievienot nekustamajam īpašumam Brunavas pagastā, kadastra Nr. 4046 008 0024.
Iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS” ir saĦēmusi nekustamā īpašuma ,,ZaĜkalni” īpašnieka Zigmāra Z.
iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.
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Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 67.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam
īpašumam Brunavas pagastā”. Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
Brunavas pagasta padomes teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Brunavas pagasta padomes
2003.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3.1.p).
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašuma Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046 012 0014,
zemes ierīcības projektu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4046 012 0014 un 4046
012 0023 saskaĦā ar SIA „G-BERGS” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalītajam zemesgabalam 8,12 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. AtĜaut atdalīto zemesgabalu 8,12 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam Brunavas
pagastā, kadastra Nr. 4046 008 0024, pēc līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

51.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 Codes pagastā
sadali un piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Bauskas novada domē saĦemts Ainas P., dzīvojošas Codes pagastā, iesniegums, kurā
rosināts atsavināt pašvaldības zemi, kas atrodas zem viĦai īpašumā esošajām ēkām. Šī zeme tika
piešėirta lietošanā akciju sabiedrībai „Bauskas tirgotājs”, bet AS „Bauskas tirgotājs” nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības. Izvērtējot visus dokumentus, sagatavots lēmuma projekts
par zemes piekritību un sadali, lai to varētu apsaimniekot atbilstoši esošo ēku apsaimniekošanai.
Lēmuma projektam pievienoti grafiskie pielikumi. Jautājums tika skatīts un atbalstīts Vides un
attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu ziĦotājai nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 25.martā saĦemts un reăistrēts ar Nr.89 Annas P.
iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldības zemi zem viĦai īpašumā esošajām ēkām.
Izskatot domes rīcībā esošos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu pirmās daĜas 2.punktu, Codes pagasta padomes
2009.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 3.p.) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” a/s
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„Bauskas tirgotājs” ar 2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
AS „Bauskas tirgotājs” nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz tai lietošanā bijušo
zemi.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.punktu
piekrīt pašvaldībai.
SaskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0167 atrodas ēkas un būves, kas pieder citām juridiskām personām:
1) nekustamais īpašums Codes pagastā, kadastra Nr.4052 509 0031, sastāv no katlu mājas,
kadastra apzīmējums 4052 009 0167 008, un noliktavas, kadastra apzīmējums 4052 009
0167 010, pieder Annai Pitānei, Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0009 6143,
2) nekustamais īpašums ,,Stārėi”, Codes pagastā, kadastra Nr.4052 509 0015, sastāv no
caurlaides ēkas, kadastra apzīmējums 4052 009 0167 009, pieder Annai P.,
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0040 1505,
3) nekustamais īpašums Codes pagastā, kadastra Nr.4052 509 0038, sastāv no noliktavas,
kadastra apzīmējums 4052 009 0167 012, sūkĦu stacijas, kadastra apzīmējums 4052 009
0167 013, ūdenstorĦa, kadastra apzīmējums 4052 009 0167 014, noliktavas, kadastra
apzīmējums 4052 009 0167 015, un noliktavas-nojumes, kadastra apzīmējums 4052 009
0167 016, pieder AS „Bauskas tirgotājs”, Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0008 0812,
4) nekustamais īpašums Codes pagastā, kadastra Nr.4052 509 0012, sastāv no mehāniskās
darbnīcas, kadastra apzīmējums 4052 009 0167 004, noliktavas, kadastra apzīmējums
4052 009 0167 005, noliktavas, kadastra apzīmējums 4052 009 0167 006, gāzes
noliktava, kadastra apzīmējums 4052 009 0167 011, pieder SIA „Semerons”,
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0008 0820,
5) SIA „Propāna butāna gāze” piederošais gāzes balonu uzpildes konteiners, kadastra
apzīmējums 4052 009 0167 017, nav reăistrēts Zemesgrāmatā,
6) AS „Latvenergo” piederošā transformatora ēka TP-3566, kadastra apzīmējums 4052 009
0167 007, kuras apsaimniekošanas nosakāma atsevišėa platība un atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” tā ir piekritīga
valstij.
Lai varētu zemi apsaimniekot, nepieciešams to sadalīt atbilstoši ēku apsaimniekošanai.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās
daĜas 2.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
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pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma
14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi” 6.2., 8., 28., 29.5., 39.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Codes pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. No zemes vienības 4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējumu 4052 009 0167, atdalīt zemesgabalu
aptuveni 0,01 ha platībā transformatoru ēkas TP-3566 uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu
1.zemesgabals).
2. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība aptuveni 0,01 ha platībā piekrīt valstij.
3. Piešėirt atdalītajai zemes vienībai 0,01 ha platībā nosaukumu ,,Transformatora ēka TP-3566”.
4. Atdalītajai zemes vienībai 0,01 ha platībā un transformatora ēkai, kadastra apzīmējums 4052
009 0167 007, piešėirt adresi.
5. Atdalītajai zemes vienībai 0,01 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – ar
maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maăistrālajiem naftas, naftas produktu,
ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu
attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
6. Noteikt, ka zemes vienība 3,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni 0,50
ha platībā nekustamā īpašuma ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu 2.zemesgabals).
8. Atdalītajai zemes vienībai 0,50 ha platībā piešėirt nosaukumu.
9. Atdalītajai zemes vienībai 0,50 ha platībā piešėirt adresi.
10. Atdalītajai zemes vienībai 0,50 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
11. Zemes vienībai 0,50 ha platībā noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceĜa teritorija (kods
150301).
12. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni
0,33 ha platībā nekustamā īpašuma ,,Stārėi” ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu
3.zemesgabals).
13. Atdalītajai zemes vienībai 0,33 ha platībā piešėirt nosaukumu.
14. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 009 precizēt adresi no Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 105626357) uz: Elektriėi, Codes pag., Bauskas nov.,
LV-3901. Atdalītajai zemes vienībai 0,33 ha platībā noteikt vienotu adresi ar ēku (adrešu
klasifikatora kods 105626357).
15. Atdalītajai zemes vienībai 0,33 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
16. Zemes vienībai 0,33 ha platībā noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceĜa teritorija (kods
150301).
17. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni
1,46 ha platībā nekustamā īpašuma ,,Tirdzniecības bāze” ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu
4.zemesgabals).
18. Atdalītajai zemes vienībai 1,46 ha platībā piešėirt nosaukumu.
19. Atdalītajai zemes vienībai 1,46 ha platībā piešėirt adresi.
20. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – noliktavu apbūve,
kods 1002.
21. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni
0,55 ha platībā nekustamā īpašuma ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu 5.zemesgabals).
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22. Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā piešėirt nosaukumu.
23. Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā piešėirt adresi.
24. Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
25. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni
0,84 ha platībā nekustamā īpašuma ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu 6.zemesgabals).
26. Atdalītajai zemes vienībai 0,84 ha platībā piešėirt nosaukumu.
27. Atdalītajai zemes vienībai 0,84 ha platībā piešėirt adresi.
28. Atdalītajai zemes vienībai 0,84 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
29. Zemes vienībai 0,84 ha platībā noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceĜa teritorija (kods
150301).
30. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0167 zemesgabalu aptuveni
0,30 ha platībā ēku uzturēšanai (saskaĦā ar pielikumu 7.zemesgabals).
31. Atdalītajai zemes vienībai 0,30 ha platībā piešėirt nosaukumu.
32. Atdalītajai zemes vienībai 0,30 ha platībā piešėirt adresi.
33. Atdalītajai zemes vienībai 0,30 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
34. Zemes vienībai 0,30 ha platībā noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceĜa teritorija (kods
150301).
35. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība un apgrūtinājumi var
tikt precizēti.
36. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaĜai atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kurām uz šīm
zemes vienībām atrodas piederošas ēkas un būves.
37. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaĜai organizēt zemes vienību
uzmērīšanu un reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

52.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu īpašumam Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Codes pagasta pārvaldē saĦemts Ulda P. iesniegums, tajā lūgts mainīt zemes vienības
lietošanas mērėi no lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi. Zemes kopējā platība ir 32,7 ha.
Šī teritorija ir apmežota. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem sagatavots lēmuma projekts
par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu. Šādu lēmuma projektu atbalstīja Vides un
attīstības komitejas sēdē.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Codes pagasta pārvalde” 2011.gada 12.aprīlī saĦemts
un reăistrēts ar Nr.3-4/82 nekustamā īpašuma īpašnieces Esmeraldas P. pilnvarotās personas
Ulda P., kas darbojas uz 24.03.2003. izdotās pilnvaras pamata, iesniegums ar lūgumu nekustamā
īpašuma zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi uz mežsaimniecības zemi.
Izskatot Ulda P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
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Nekustamais īpašums Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4052 005 0040, sastāv
no vienas zemes vienības 32,7 platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0040.
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Uldis P. lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), jo zemes gabals ir apmežots.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem un VZD Bauskas rajona nodaĜas 1997.gadā izgatavoto zemes robežu plānu
zemes vienības eksplikāciju sastāda meži – 20,6 ha, krūmi – 1,8 ha, apaugušas, nemeliorētas
ganības – 9,2 ha, zem ūdeĦiem un pārējās zemes – 1,1 ha.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un
maiĦas kārtība” 30.punktu lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērėi. Lai noteiktu lietošanas
mērėi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot zemes lietošanas veidu
platības meža zemei, zemei zem ūdeĦiem un lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
kods 0201, piešėir zemēm uz kurām atrodas meži, zemēm zem meža infrastruktūras objektiem,
mežā ietilpstošie un piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. Var tikt iekĜauta
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja tās platība neaizĦem lielāko zemes vienības daĜu un
galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 30.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4052 005 0040, zemes
vienībai 32,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0040 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

53.§
Par adrešu piešėiršanu un precizēšanu SIA „LielzeltiĦi” piederošajiem
īpašumiem Ceraukstes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par adrešu precizēšanu SIA „LielzeltiĦi” piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem Ceraukstes pagastā. Tas izskatīts un atbalstīts Vides un attīstības
komitejas sēdē, lūdz to pieĦemt.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 5.maijā saĦemts SIA „LielzeltiĦi”, reăistrācijas numurs
40003205232, kuras vārdā rīkojas valdes priekšsēdētājs I.Z., 2011.gada 5.maija iesniegums
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Nr.83 „Par adreses precizēšanu”, reăistrēts ar Nr.975, kurā izteikts lūgums precizēt adreses SIA
„LielzeltiĦi”.
Izskatot SIA „LielzeltiĦi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra numurs 4050 001 0095, kas
sastāv no zemes vienības 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0091 un ēkām uz tās
un zemes vienības 20,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0095 un ēkām uz tās,
saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.106
pieder SIA „LielzeltiĦi”.
Nekustamais īpašums Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra numurs 4050 003 0075, kas
sastāv no zemes vienības 0,0822 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0022 un zemes
vienības 13,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0075 un ēkām uz tās, saskaĦā ar
Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.1000 0003
0129 pieder SIA „LielzeltiĦi”.
Nekustamais īpašums Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra numurs 4050 003 0037, kas
sastāv no zemes vienības 3,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0037 un ēkām uz tās,
saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.1000 0010 7215 pieder SIA „LielzeltiĦi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.2., 28., 29.5., 39. punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0095 un administratīvai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 4050 001 0095 046 un ar to visām funkcionāli saistītām ēkām precizēt adresi uz
(adrešu klasifikatora kods 104881125) saskaĦā ar 1.pielikumu.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0091 un dzīvojamai mājai (būves kadastra
apzīmējums 4050 001 0091 001) un pirtij (būves kadastra apzīmējums 4050 001 0091 002)
piešėirt adresi (adrešu klasifikatora kods 104881117) saskaĦā ar 2.pielikumu.
3. Anulēt adresi „MazzeltiĦi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora
kods 103446404).
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0075 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām,
kas atrodas uz šīs zemes vienības, piešėirt adresi saskaĦā ar 3.pielikumu.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0037 un ēkām ar būves kadastra
apzīmējumiem 4050 001 0037 001, 4050 001 0037 002, 4050 001 0037 003, 4050 001 0037 004,
4050 001 0037 005, 4050 001 0037 006, 4050 001 0037 007, 4050 001 0037 008 piešėirt adresi:
saskaĦā ar 4.pielikumu.
6. Sakaru konteineram (būves kadastra apzīmējums 4050 003 0037 009), kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0037, piešėirt adresi saskaĦā ar 5.pielikumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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54.§
Par zemes vienību 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0320,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
2006.gadā P.K. tika piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme DāviĦu pagastā. Tā kā P.K. nav
izmantojis zemes nomas pirmtiesības, šī zeme ieskaitāma rezerves zemes fondā. Uz zemes ēkas
vai būves neatrodas.
Iepazīstoties ar domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes reformas laikā ar DāviĦu pagasta padomes 2006.gada 26.aprīĜa lēmumu Nr.4, 12.p.
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 bija piešėirta pastāvīgā lietošanā Pēterim
K.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu pirmo daĜu ar DāviĦu pagasta padomes 2009.gada
25.februāra lēmumu Nr.2.16 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu” Pēterim K. ar
2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0320.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Pēteris K. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz viĦam lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai prim daĜai, ja persona neizlieto nomas
pirmtiesības, pašvaldība pieĦem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 neatrodas ēkas un būves.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 piešėirts nosaukums un noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101. Uz zemes neatrodas mežaudze.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daĜu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Administratīvā procesa likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007).
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55.§
Par zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 004 0038,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
A.Č. zemes reformas laikā tika piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme DāviĦu pagastā. A.Č.
nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības, uz tās ēkas vai būves neatrodas. Sagatavots lēmuma
projekts par šīs zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Aicina pieĦemt sagatavoto lēmuma
projektu.
Iepazīstoties ar domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes reformas laikā zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4056 004 0038 ieguvis Aleksandrs Č.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu pirmo daĜu ar DāviĦu pagasta padomes 2009.gada
25.februāra lēmumu Nr.2.15 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu” Aleksandram
Č. ar 2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4056 004 0038.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Aleksandrs Č. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz viĦam lietošanā bijušo zemi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0038 neatrodas ēkas un būves.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0038 piešėirts nosaukums un noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101. Uz zemes neatrodas mežaudze.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daĜu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Administratīvā procesa likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienību =2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0038 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007).
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56.§
Par zemes vienības 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0321,
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
(G.VĪGUPA)
ZIĥO: G.VĪGUPA.
2006.gadā V.K. tika piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme DāviĦu pagastā. V.K. nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi, tāpēc sagatavots lēmuma
projekts par tās ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ēkas vai būves uz zemes vienības neatrodas.
Jautājumu ziĦotājai nav.
Iepazīstoties ar domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes reformas laikā ar DāviĦu pagasta padomes 2006.gada 31.maija lēmumu Nr.5 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0321 bija piešėirta pastāvīgā lietošanā Verai K.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu pirmo daĜu ar DāviĦu pagasta padomes 2009.gada
25.februāra lēmumu Nr.2.17 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu” Verai K. ar
2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0321.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Vera K. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz viĦai lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai prim daĜai, ja persona neizlieto nomas
pirmtiesības, pašvaldība pieĦem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0321 neatrodas ēkas un būves.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0321 piešėirts nosaukums ,,Ėirši” un
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101. Uz zemes neatrodas mežaudze.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daĜu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Administratīvā procesa likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0321 ieskaitīt rezerves
zemes fondā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV -3007).
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57.§
Par lēmumu pieĦemšanas kārtību atsevišėos pašvaldības kompetences
jautājumos.
(M.MĀKULĒNS, G.TARVIDS, G.VĪGUPA, J.LANDORFS, J.RUMBA, V.VEIPS,
V.PURMALE, R.ČAKĀNE, E.MILLERS, J.FELDMANIS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Vides un attīstības komitejas sēdē izskatīšanai tika iesniegts lēmuma projekts, ar kuru
paredzēts noteikt, ka Bauskas novada administrācija ir pilnvarotā institūcija lēmumu pieĦemšanā
par atsevišėiem jautājumiem- zemes ierīcības projektu izstrādi, zemes īpašumu sadalīšanu,
lietošanas mērėu noteikšanu, adrešu piešėiršanu, zemes vienību platību precizēšanu, izziĦu
izsniegšanu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokĜu īpašnieku sabiedrībai u.tml. Likumā „Par pašvaldībām” ir noteikts, kuri
jautājumi ir pašvaldības domes ekskluzīvā kompetencē, bet tās kompetencē ietilpst arī pieĦemt
lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, tāpēc, lai vienkāršotu un uzlabotu procedūru
privātpersonu labā, darbu organizētu pēc iespējas efektīvi, tika sagatavots šāds lēmuma projekts
un atbalstīts Vides un attīstības komitejas sēdē. Domes administrācijā izveidotās Saimnieciskā
nodaĜas speciālisti sagatavotu lēmumu projektus, iesniegtu saskaĦot Juridiskajai nodaĜai un
lēmumu pieĦemtu izpilddirektors.
G.Tarvids iebilst pret lēmuma projekta 1.3.punktu, uzskatot, ka administrācija nevar lemt
par zemes lietošanas mērėa noteikšanu vai maiĦu, jo tie esot politiski lēmumi. Uz to
M.Mākulēns paskaidro, ka šie lēmumi nav politiski, bet saskaĦā ar Administratīvā procesa
likumu- administratīvie akti.
Arī deputāts J.Landorfs ir pret 1.3.un 1.6 punktu. R.Čakānes ieteikums- svītrot
1.6.punktu.
Deputāts J.Rumba ierosina- ja šāds lēmuma projekts tiktu pieĦemts, tad pašvaldības
izpilddirektoram ik mēnesi domes sēdē jāsniedz informācija par pieĦemtajiem lēmumiem.
Deputātu viedokĜi ir dažādi, tāpēc I.Dombrovska iesaka atlikt lēmuma pieĦemšanu un
atkārtoti to skatīt jūnijā.
V.Veips aicina balsot par priekšlikumu- atlikt sagatavotā lēmuma projekta pieĦemšanu.
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 5 (J.Cielavs,
J.Feldmanis, U.Kolužs, E.Millers, J.Rumba), „atturas” 1 (U.ZeltiĦš), NOLEMJ:
Atlikt sagatavotā lēmuma projekta „Par lēmumu pieĦemšanas kārtību atsevišėos pašvaldības
kompetences jautājumos” pieĦemšanu un atkārtoti to izskatīt jūnijā komiteju un domes sēdē.

58.§
Par aizĦēmumu projekta „Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcija Ceraukstes
pagastā” īstenošanai.
(I.TIJONE)
ZIĥO: I.TIJONE.
Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja I.Tijone lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma
projektu par aizĦēmuma Ħemšanu Valsts kasē projekta „Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcija
Ceraukstes pagastā” īstenošanai. Kopējā nepieciešamā aizĦēmuma summa ir Ls 104760,47,
atmaksas termiĦš- 10 gadi.
Iebildumu nav.
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2011.gada 5.aprīlī no Lauku atbalsta dienesta tika saĦemta atĜauja Nr.5.3./2.1.-17/1456
izlietot Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas
fonda pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajam reăionam” ietvaros Bauskas novada neizmantoto finansējumu projekta „Skolas un
Visbijas ielu rekonstrukcija Ceraukstes pagastā” rekonstrukcija” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam”
17.panta septīto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2011.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Skolas un Visbijas
ielu rekonstrukcija Ceraukstes pagastā” ar līguma Nr.11-06-L00101-000001 īstenošanai
Ls 104760,47 (simt četri tūkstoši septiĦi simti sešdesmit lati, 47 santīmi) vai ekvivalentu
summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2012.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

59.§
Par aizĦēmumu projekta „Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukcija, 1.kārta”.
(I.TIJONE)
ZIĥO: I.TIJONE.
Projekts par Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukciju Īslīces pagastā sākts 2010.gadā, tiks
realizēts 2011.gadā. Projekta īstenošanai nepieciešams aizĦēmums Valsts kasē Ls 47881,56
apmērā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par aizĦēmuma Ħemšanu.
Jautājumu nav. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
2010.gada 21.maijā tika noslēgts līgums Nr.10-06-L32100-000082 starp Bauskas
novada administrāciju un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reăionālo lauksaimniecības pārvaldi
par projekta „Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukcija, 1.kārta” īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam”
17.panta septīto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
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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.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2011.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi Lauku
attīstības programmas 2009.-2013.gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Bērzkalnu ciema
ielu rekonstrukcija, 1.kārta” ar līguma Nr.10-06-L32100-000082 īstenošanai Ls 47881,56
(četrdesmit septiĦi tūkstoši astoĦi simti astoĦdesmit viens lats, 56 santīmi) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2012.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

SĒDE BEIGTA 2011.gada 26.maijā plkst.17.
Nākamā kārtējā Domes sēde 2011.gada 30.jūnijā plkst. 14.

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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