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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2011.gada 27.oktobrī
SĒDI SASAUKTA 2011.gada 27.oktobrī plkst.10
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 27.oktobrī plkst.10
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 16 Bauskas novada Domes deputāti:
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS (ierodas plkst.10.15)
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE (ierodas plkst.10.55)
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
Uģis ZELTIŅŠ
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Raitis ĀBELNIEKS- ikgadējā atvaļinājumā
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Zintis ALKSNIS- sporta centra „Mēmele” direktors
2. Jānis BARANS- Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs
3. Voldemārs ČAČS- Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks
4. Aija FRIDRIHSONE- Saimnieciskās nodaļas speciāliste
5. Evita GRIGORJEVA- juriste
6. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
7. Zigurds KALĒJS- jaunsardzes instruktors
8. Jānis KALINKA- Saimnieciskās nodaļas vadītājs
9. Zaiga KĀRKLIŅA- ekonomiste
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10. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
11. Sandra KOLBERGA- Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
12. Oļģerts LĪKAIS- Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājs
13. Mārtiņš LITAUNIEKS- pašvaldības IT kompetences centra vadītājs
14. Dagnija LUDRIKA – pašvaldības izpilddirektore
15. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
16. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaļas vadītājs
17. Daina NIKOLĀJEVA- Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste
18. Aleksandrs NOVICKIS- Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
19. Andris RĀCENIS- Iepirkumu nodaļas vadītājs
20. Nora RODE- praktikante
21. Aija SPRIŅĶE- Izglītības pārvaldes vadītāja
22. Ilona SPURĶE- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
23. Līvija ŠARĶE- Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja
24. Dace ŠĶILIŅA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
25. Ieva ŠOMINA- sabiedrisko attiecību speciāliste
26. Solvita ZVILNA- juriste
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes administrācijas informācija.
2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā „Par Bauskas
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības budţetu”.
4. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
5. Par Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas izveidošanu.
6. Par Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
8. Par grozījumiem Bauskas pilsētas pamatskolas nolikumā.
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes lēmumā.
10. Par projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” sagatavošanu un iesniegšanu.
11. Par svētku pabalstu veidiem.
12. Par pedagogu mēneša darba algas likmi.
13. Par izglītības iestāţu vadītāju darba algu.
14. Par izglītības iestāţu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības jomā
mēneša darba algas likmi.
15. Par valsts mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei obligātās pirmsskolas izglītības
vecuma bērniem.
16. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāţu 9.un 12.klašu izglītojamajiem” apstiprināšanu.
17. Par aizņēmumu vispārējās vidējās izglītības iestādes „Meţotnes internātvidusskola”
energoefektivitātes uzlabošanai.
18. Par papildus finansējuma piešķiršanu Uzvaras vidusskolas remontdarbiem.
19. Par finansējuma un nedzīvojamo telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas
un jaunsardzes centram.
20. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Latvijas Republikas Zemessardzes štābam.
21. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
22. Par Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļa - autogreidera D-598 atsavināšanu.
23. Par Bauskas Invalīdu biedrības iesniegumu.
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24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ***, Bauskā.
25. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu *** Dāviņu pagastā.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Klintis”
Ceraukstes pagastā.
27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā ieskaitīšanu rezerves
zemēs.
28. Par zemes vienības *** 21 ha platībā, kadastra apzīmējums *** Codes pagastā
ieskaitīšanu rezerves zemēs.
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā ieskaitīšanu rezerves
zemēs.
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā ieskaitīšanu rezerves
zemēs.
31. Par zemes vienības *** kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā piekritību.
32. Par zemes vienības *** ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā sadalīšanu un
piekritību.
33. Par nekustamā īpašuma *** zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes
pagastā piekritību.
34. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā piekritību
pašvaldībai.
35. Par *** zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā piekritību
pašvaldībai.
36. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā piekritību
pašvaldībai.
37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā piekritību pašvaldībai.
38. Par nekustamā īpašuma *** zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ***,*** un ***
Codes pagastā piekritību pašvaldībai.
39. Par zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā iznomāšanu.
40. Par zemes vienību ***, *** un *** Codes pagastā iznomāšanu.
41. Par zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā iznomāšanu.
42. Par Baibas G. iesniegumu.
43. Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus.
44. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā „Interaktīvo
pašvaldības informācijas punktu izveidošana””.
Domes priekšsēdētājs V.Veips lūdz izslēgt no darba kārtības 20.jautājumu „Par telpu
iznomāšanu Zemessardzes štābam”, jo objektīvu apstākļu dēļ Zemessardzes kapteinis R.Šķeltiņs
lūdzis tā izskatīšanu atlikt uz novembra sēdi.
Iebildumu nav.
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izslēgt no izsludinātās darba kārtības 20.jautājumu „Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Latvijas
Republikas Zemessardzes štābam”.

1.§
Domes administrācijas informācija.
(D.LUDRIKA, J.RUMBA, U.KOLUŢS, M.MĀKULĒNS, V.PURMALE, I.SPURĶE, V.VEIPS,
J.LANDORFS, R.ČAKĀNE, V.GRIGORJEVA)
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ZIŅO: D.LUDRIKA
Pašvaldības izpilddirektore D.Ludrika informē par iepriekšējā mēneša domes sēdē
pieņemto lēmumu izpildi. Svarīgākais lēmums bija par Bauskas novada teritorijas plānojuma un
vides pārskata pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sākšanu, kas notiek pēc grafika līdz
5.decembrim.
Septembra domes sēdē tika pieņemti lēmumi par tehniski ekonomisko pamatojumu
apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektiem Brunavas, Dāviņu, Gailīšu, Ceraukstes,
Meţotnes un Vecsaules pagastos. Tie tiek virzīti ūdensbūvju komisijai, vēl precizējot detaļas, lai
ūdensbūvju komisija var apstiprināt tehniski ekonomiskos pamatojumus. Attīstības un
plānošanas nodaļa strādā, lai līdz 14.decembrim iesniegtu projektu pieteikumus.
Notiek darbs, sakārtojot pašvaldības īpašumus. Ir notikusi pirmā zemes nomas tiesību
izsole, izsolīti 8 zemesgabali. Ar izsoles uzvarētājiem tiek noslēgti līgumi. Turpinās darbs pie
zemesgabalu piederības sakārtošanas pārvaldēs.
Izrakstīti apmēram 1000 rēķini zemes lietotājiem. Darba apjoms ir liels, bet cer, ka līdz
gada beigām zemes lietas tiks sakārtotas
Plst.10.15 ierodas deputāts J.Feldmanis.
Turpina D.Ludrika. Turpinās darbs, realizējot projektus. Notikušajā iestāţu vadītāju
sanāksmē SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis A.Rūja informēja par ūdenssaimniecības attīstības
projekta īstenošanas gaitu. Apmēram 90% tīklu ir izbūvēti.
Notiek arī SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” projekta realizācija. Pilskalna ielā līdz
stadionam jau pieslēgumi ir, darbi turpinās uz priekšu. „Bauskas ūdenssaimniecība” risina
pārrunas ar ministriju par Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu, jo iepirkuma procedūra beidzās
ar lētāku piedāvājumu. Ministrija piekrīt, ka projekta realizācija varētu turpināties nākošajā
kārtā.
Stāstot par budţeta izpildi, D.Ludrika uzsver, ka budţeta izpilde ir laba gan iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, gan nekustamā īpašuma nodokļa sadaļās, gan pašvaldību izlīdzināšanas
fondā. Budţeta izpildē mīnusa nav.
Laika periodā līdz domes sēdei 27.oktobrī ir izsniegtas 13 izziņas par atteikšanos
izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamo īpašumu iegādei.
Uz J.Rumbas jautājumu, kas notiek ar Bauskas slimnīcu, kāpēc iedzīvotāji vāc parakstus
par to, lai slimnīca netiktu privatizēta, D.Ludrika atbild, ka novada administrācijai par to nav
nekādas informācijas. Ar novada domes administrāciju nav runājuši ne laikraksts „Bauskas
Dzīve”, ne iedzīvotāji. Tiks gatavota skaidrojoša vēstule laikrakstam, sniegta informācija
iedzīvotājiem.
M.Mākulēns piebilst, ka saņemts iesniegums no iedzīvotājiem, kurā lūgts atļaut rīkot
piketu 1.novembrī pie slimnīcas ēkas. Atļauja ir dota.
V.Purmale saka, ka viņasprāt sabiedrisko attiecību speciālisti nepietiekami strādā,
nesadarbojas ar laikrakstu „Bauskas Dzīve”.
Uz V.Purmales jautājumu par komunālajiem maksājumiem pārvaldēs, Ekonomikas un
finanšu nodaļas vadītāja I.Spurķe saka, ka tie pildās ne visai labi. Izpilde pārvaldēs ir apmēram
šāda: Brunavā 65%, Ceraukstē 70%, Codē 63%, Dāviņos 58%, Gailīšos 68%, Meţotnē 57%,
Vecsaulē 29%.
D.Ludrika piebilst, ka tiek strādāts, apkopojot informāciju no pārvaldēm par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksām.
Informāciju pieņem zināšanai.
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2.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā „Par
Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
(D.NIKOLĀJEVA, G.TARVIDS, V.PURMALE)
ZIŅO: D.NIKOLĀJEVA.
D.Nikolājeva informē, ka 2009.gadā, pieņemot lēmumu par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu, lēmuma neatņemama sastāvdaļa bija darba uzdevums, tas ir, darbu izstrādes
process pa mēnešiem. Aizkavējās topogrāfiskās kartes iepirkšana, kas bija plānota janvārīfebruārī, pilsētas topogrāfiskā karte saņemta novēloti- 29.jūlijā, tāpēc iekavējušies darbi.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2009.gada 22.oktobra pieņemtajā lēmumā, darbus
nemainot, tikai to izpildes laiku.
Piebilst, ka pašreiz notiek sabiedriskās apspriešanas process, apspriešanas laikā saņemtos
iedzīvotāju priekšlikumus izvērtēs.
Plkst.10.55 ierodas deputāte T.Milgrāve.
Ņemot vērā, ka netika savlaicīgi saņemti informatīvie materiāli Bauskas novada
teritorijas plānojuma izstrādei un ieilga iepirkuma procedūra, kā arī saņemta neprecīza
informācija no institūcijām,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus ar Bauskas novada 2009.gada 22.oktobra domes lēmumu „Par Bauskas
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā teritorijas
plānojuma izstrādei:
1. Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:
„8.3. pieprasījumu sagatavošana valsts institūcijām plānošanas nosacījumu saņemšanai un
institūciju nosacījumu saņemšana – līdz 2010.gada janvārim.”
2. Izteikt 8.4.punktu šādā redakcijā:
„8.4. Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas un
citu teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu un informācijas saņemšana un
apkopošana, topogrāfiskās kartes iegādāšana-2010.gada janvāris – jūnijs.”
3. Izteikt 8.5.punktu šādā redakcijā:
„8.5. iepirkuma procedūras organizēšana plānojuma atsevišķo sadaļu izstrādei - 2010.gada
septembris- 2011.gada janvāris.”
4. Izteikt 8.6.punktu šādā redakcijā:
„8.6. teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta izstrāde - 2011.gada
februāris- 2011.septembris.”
5. Izteikt 8.7.punktu šādā redakcijā:
„8.7. sabiedriskās apspriešanas posma (ilgums astoņas nedēļas) organizēšana. Sabiedriskās
apspriešanas posma laikā tiek organizētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes katra
novadā ietilpstošās pašvaldības teritorijā- 2011.gada oktobris – decembris.”
6. Izteikt 8.8.punktu šādā redakcijā:
„8.8. sabiedriskās apspriešanas posmā saņemts priekšlikumus un institūciju atzinumu
apkopošana un ziņojuma sagatavošana- 2012.gada janvāris – februāris.”
7. Izteikt 8.9.punktu šādā redakcijā:
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„8.9. pēc sabiedriskās apspriešanas posma beigām izstrādāto novada teritorijas plānojuma
redakciju un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, institūciju
atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai
Bauskas novada domei- 2012.gada janvāris.”
8. Izteikt 8.10.punktu šādā redakcijā:
„8.10. Vides pārskata projekta iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma
saņemšanai - 2012 .gada janvāris.”
9. Izteikt 8.11.punktu šādā redakcijā:
„8.11. Domes lēmums par teritorijas plānojuma noteikšanu par galīgo redakciju vai
pilnveidošanu vai noraidīšanu- 2012.gada februāris.”
10. Izteikt 8.12.punktu šādā redakcijā:
„8.12. Galīgās redakcijas nodošana atzinuma saņemšanai no Zemgales plānošanas reģiona
un tā izvērtēšana - 2012.gada marts.”
11. Izteikt 8.13.punktu šādā redakcijā:
„8.13. Domes lēmums par plānojumu stāšanos spēkā un grafiskās daļas un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu kā pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšana2012.gada aprīlis.”
12. Izteikt 8.14.punktu šādā redakcijā:
„8.14. Bauskas novada teritorijas plānojuma iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā, Zemgales plānošanas reģionā, VZD Zemgales reģionālajā nodaļā un
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā nodaļā - 2012.gada maijs.”

3.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţetu” apstiprināšanu.
(I.SPURĶE)
ZIŅO: I.SPURĶE.
Bauskas novada pašvaldības budţeta grozījumu materiāli sagatavoti 10 pielikumos;
sīkāks izklāsts sniegts paskaidrojuma rakstā. Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts
Finanšu komitejas sēdē 20.oktobrī. Lūdz apstiprināt pamatbudţeta ieņēmumus Ls 15 013 796,
speciālā budţeta ieņēmumus Ls 347 171 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus Ls 5340;
pamatbudţeta izdevumus Ls 17 030 676, speciālā budţeta izdevumus Ls 459 254 un ziedojumu
un dāvinājumu izdevumus Ls 6327 apmērā, kā arī mērķdotācijas sadalījumu pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu, interešu izglītības programmu pedagogu,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budţetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.21„Grozījumi Bauskas novada
Domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţetu”” saskaņā ar pielikumu.
Saistošie noteikumi ar pielikumiem pievienoti protokolam uz 73 lp.

4.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
(E.GRIGORJEVA, V.PURMALE, M.MĀKULĒNS)
ZIŅO: E.GRIGORJEVA.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības nolikumā. Šie grozījumi
veicami sakarā ar to, ka beigušas darbību atsevišķas iestādes un darbību sākušas jaunas iestādes,
izveidota jauna pastāvīgā komisija un sadalītas kompetences starp priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku (nosauc tās).
J.Landorfs iesaka papildināt 7.2.apakšpunktu, rakstot, ka ar pašvaldības pakalpojumus
pilsētā sniedz Bauskas novada administrācija. Priekšlikums tiek atbalstīts.
Citu iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.22
„Grozījumi Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums”.
Saistošie noteikumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

5.§
Par Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
izveidošanu.
(E.GRIGORJEVA, G.TARVIDS, V.VEIPS, J.RUMBA)
ZIŅO: E.GRIGORJEVA.
Lai veiktu normatīvos aktos noteiktās darbības- pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, iznomāšanu- izveidota Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisija. Finanšu komitejas sēdē, izskatot šo jautājumu, tika nolemts izveidot komisiju 6 locekļu
sastāvā (nosauc komisijas personālsastāvu).
Deputāts G.Tarvids saka, ka komisijas uzdevumi ir nopietni, tās sastāvā jābūt zinošiem
speciālistiem, tāpēc iesaka komisijas skaitlisko sastāvu papildināt līdz 7 locekļiem, tās sastāvā
iekļaujot Saimnieciskās nodaļas vadītāju Jāni Kalinku. Deputāts J.Rumba tam piekrīt.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu ar papildinājumu- apstiprināt komisiju 7
locekļu sastāvā, iekļaujot tajā Jāni Kalinku.
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Vadoties no Bauskas novada Domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 11.7. punkta un 12.punkta un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izveidot kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju Bauskas novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisiju 7 locekļu sastāvā:
Voldemārs ČAČS - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks,
Alvis FELDMANIS- Bauskas novada domes deputāts
Jānis FELDMANIS - Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Jānis KALINKA- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Saimnieciskās nodaļas vadītājs
Modris MĀKULĒNS – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Juridiskās nodaļas vadītājs,
Vera PURMALE- Bauskas novada domes deputāte
Ineta ŠKIRMANTE - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektore.

administrācija”

administrācija”
administrācija”
administrācija”

6.§
Par Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
(E.GRIGORJEVA, V.VEIPS, J.RUMBA, M.MĀKULĒNS, A.FELDMANIS,
V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: E.GRIGORJEVA.
Sagatavots Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma
projekts, kurā noteikti tās vispārīgie darbības noteikumi, komisijas kompetence, darba
organizācija, lēmumu pieņemšanas kārtība un komisijas tiesības. Nolikuma projekts tika izskatīts
un akceptēts Finanšu komitejas sēdē 20.oktobrī.
J.Rumba ierosina veikt redakcionālus labojumus nolikuma projekta 6., 8.1., 13., 14.un
15.punktā. Priekšlikums atbalstīts.
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar
veiktajiem labojumiem.
Vadoties no Bauskas novada Domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 12.punkta un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 61.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas nolikumu.
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Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums pievienots
protokolam uz 2 lp.

7.§
Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
( E.GRIGORJEVA, M.LITAUNIEKS, A.RĀCENIS, J.LANDORFS, J.RUMBA, E.MILLERS,
A.FELDMANIS, U.KOLUŢS)
ZIŅO: E.GRIGORJEVA.
Lai uzlabotu administrācijas darbu un savlaicīgi veiktu noteiktos uzdevumus, sagatavots
lēmuma projekts par jaunu amata vienību izveidošanu Iepirkumu nodaļā un Pašvaldības IT
kompetences centrā. Lēmuma projekts atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Pašvaldības IT kompetences centra vadītājs M.Litaunieks aicina atbalstīt lēmuma
projektu, paskaidrojot, ka IT centra uzdevumi paplašinās, palielinās lietotāju skaits, attīstās
sistēmas un esošie speciālisti nevar nodrošināt visas prasības un sniegt atbalstu lietotājiem
pašvaldības iestādēs. Arī specializācijas dēļ divi darbinieki, kā tas ir pašreiz, visus uzdevumus
nevar risināt. Pārējiem IT centra darbiniekiem tiek precizēti amatu nosaukumi saskaņā ar
Profesiju klasifikatoru un izstrādāti jauni amatu apraksti.
Sakarā ar iepirkumu daudzuma palielināšanos Iepirkumu nodaļas vadītājs A.Rācenis lūdz
papildināt nodaļas amata vienību skaitu, izveidojot jaunu amatu „vecākais iepirkumu
speciālists”. Nodaļā nepieciešams darbinieks ar pieredzi iepirkumu darbā, kas spēj izstrādāt
nolikumus.
Deputātam A.Feldmanim ir iebildumi pret Iepirkumu nodaļas vadītāja darbu.
U.Koluţs tam nepiekrīt, uzskata, ka nodaļas vadītājs ir zinošs un sekmīgi tiek galā ar
darba pienākumiem. Darba apjoms arvien palielinās, tāpēc vēl viens zinošs speciālists ir ļoti
vajadzīgs.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Uzklausot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Iepirkumu nodaļas vadītāja A.RĀCEŅA, Pašvaldības IT kompetences centra vadītāja
M.LITAUNIEKA ziņojumus par struktūrvienību darbību iepriekšējā periodā, apstākļiem, kas
kavē reglamentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī šo amatpersonu priekšlikumus darba
uzlabošanai, ievērojot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektores D.LUDRIKAS viedokli
izskatāmajā jautājumā, Bauskas novada dome atzīst, ka ir nepieciešams stiprināt administrācijas
iepriekš minēto struktūrvienību kapacitāti, izveidojot katrā no tām vienu jaunu amata vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā
šādus grozījumus:
1.1.
iekļaut nolikuma 2.pielikuma sadaļā „Iepirkuma nodaļa” jaunu amata vienību
„vecākais iepirkumu speciālists” ar mēnešalgu Ls 720;
1.2.
iekļaut nolikuma 2.pielikuma sadaļā „Pašvaldības IT kompetences centrs” jaunu
amata vienību „datortehniķis” ar mēnešalgu Ls 680 un izteikt nolikuma 2.pielikuma
sadaļu „Pašvaldības IT kompetences centrs” jaunā redakcijā:
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Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Amats
Centra vadītājs
Informācijas sistēmu administrators
Datortehniķis
Datortehniķis

Mēnešalga Ls
800
720
680
630

8.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas pilsētas pamatskola” nolikumā.
(J.RUMBA)
ZIŅO: J.RUMBA.
J.Rumba lūdz apstiprināt grozījumu Bauskas pilsētas pamatskolas nolikuma 7.punktā par
realizējamajām izglītības programmām. Jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas sēdē un akceptēts.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un ņemot vērā
vispārējas izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” direktora J.Rumbas 2011.gada
5.oktobra iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
nolikumā šādu grozījumu:
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„ 7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno pamatizglītības
programmu (kods 21011111) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
dzirdes traucējumiem (kods 21015211).
Skola atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem īsteno interešu izglītības programmas.”

9.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumā.
(J.FELDMANIS, V.VEIPS, J.RUMBA, I.DOMBROVSKA, V.PURMALE, G.TARVIDS,
U.KOLUŢS, E.MILLERS)
ZIŅO: J.FELDMANIS.
Sagatavots lēmuma projekts, kas paredz veikt grozījumus domes 7.jūlija ārkārtas sēdes
lēmumā, izsakot tehniski ekonomisko pamatojumu peldbaseina būvniecībai jaunā redakcijā.
Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē.
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I.Dombrovska ierosina papildināt TEP uzdevumu ar punktu par telpām fitnesa zālei
apmēram 100 kvadrātmetru platībā. Priekšlikums tiek atbalstīts.
G.Tarvids iesaka samazināt kafejnīcas platību, kas paredzēta 40 vietām, jo tik liela telpa
stāvēs pustukša. Deputāti nolemj kafejnīcas telpu paredzēt 25 vietām.
Citu iebildumu nav. Deputāti balso par lēmuma projektu ar grozījumiem un
papildinājumiem TEP uzdevumā.
2011.gada 7.jūlijā Bauskas novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi peldbaseina celtniecībai Bauskā”.
Ar šo lēmumu tika apstiprināts darba uzdevums tehniski ekonomisko pamatojumu
(turpmāk – TEP) izstrādei peldbaseina būvniecībai Bauskā, paredzot TEP izstrādi divās
iespējamās vietās (Salātu ielā 5/7 un Pilskalna ielā 26), turklāt katrai no minētajām vietām
izstrādājamas vairākas alternatīvas.
Nolūkā ekonomēt laika un finanšu resursus TEP izstrādei,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes lēmumā „Par tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi peldbaseina celtniecībai Bauskā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot lēmuma ievaddaļā otro rindkopu;
1.2. izteikt lēmuma pielikumu „TEP uzdevums peldbaseina būvniecībai Bauskā” jaunā redakcijā.
2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
J.FELDMANIM.
TEP uzdevums peldbaseina būvniecībai Bauskā pievienots protokolam uz 1 lapas.

10.§
Par projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” sagatavošanu un iesniegšanu.
(J.FELDMANIS, J.RUMBA, D.LUDRIKA)
ZIŅO: J.FELDMANIS.
Ņemot vērā veiktos grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās”, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz startēt ar projekta pieteikumu par Mūsas
tilta rekonstrukciju. Projekta atbalsta gadījumā nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem Jautājums tika skatīts un atbalstīts Vides un attīstības komitejas,
kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Lai attīstītu pilsētas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās ar nolietotu esošo
infrastruktūru, veicot transporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumus un saskaņā ar Ministru
kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās” prasībām, Satiksmes ministrijas 2010.gada 1.oktobra vēstuli Nr.04 4-04/4942 par
Mūsas tiltu Bauskā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21. panta pirmās daļas 27. apakšpunktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada
15.septembra noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāte “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
prasībām iesniegšanai atklātā projektu konkursa 3.kārtā.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un aktualizēt nepieciešamo
dokumentāciju, nodrošināt nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu projekta
pieteikuma sagatavošanai, tai skaitā aktualizēt VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto tehnisko
projektu „Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā”.
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta īstenošanu un priekšfinansēšanu no Bauskas
novada pašvaldības 2012. un 2013.gada budţeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

11.§
Par svētku pabalstiem.
(S.KOLBERGA, R.ČAKĀNE, V.PURMALE, I.DOMBROVSKA)
ZIŅO: S.KOLBERGA.
Šā gada 25.augustā tika apstiprināti Bauskas novada domes saistošie noteikumi „Par
svētku pabalstiem”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tos izskatījusi un
saskaņojusi. Noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Apstiprināmi pabalstu veidi natūrā
pa kategorijām. Jaundzimušajiem tā varētu būt sudraba karotīte kārbiņā, bet 50, 60, 70 gadu
laulības jubilejās- ziedi, apsveikuma kartiņa un 2 litru medus pods ar medu. Būs nepieciešams
veikt iepirkuma procedūru to iegādei. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, kas tika
izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē.
2011.gada 25.augustā Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā”. 2011.gada 6.oktobrī no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas par saistošajiem noteikumiem ir saņemts pozitīvs atzinums.
2011.gada 7.oktobrī Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Dzimtsarakstu nodaļa iesniegusi priekšlikumus par pabalstu veidiem sakarā ar
bērna piedzimšanu, kā arī ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejās.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 9., 10., 11., 14. un 16.punkta izpildi,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt pabalsta veidu bērna vecākiem (aizbildnim) sakarā ar bērna piedzimšanu
saskaņā ar 1.un 2.pielikumu: pabalsts natūrā - 925.raudzes sudraba tējkarote ar iegravētu
tekstu „Bauskas novada jaunajam pilsonim” un Bauskas novada ģerboņattēlu; karotīte
ievietojama plastmasas kastītē.
2. Apstiprināt pabalsta veidu ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulības jubilejās saskaņā ar
3.pielikumu: pabalsts natūrā – ziedi, apsveikuma kartiņa un keramikas medus trauks
(ar vāciņu) 2 litru tilpumā, pildīts ar medu.
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3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu
nodaļai saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt nepieciešamās iepirkuma procedūras
lēmuma 1. un 2.punktā minēto materiālo vērtību iegādei (prognozējamais daudzums:
karotītes un kastītes – 200 gab., medus trauki ar vāciņu - 30 gab.).
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai svētku pabalstiem nepieciešamo finansējumu iekļaut
2012.gada Bauskas novada pašvaldības budţeta projektā.
5. Lēmuma izpildi uzdot nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Svētku pabalstu ilustratīvi attēli un apraksti pievienoti protokolam uz 3 lp.
Plkst.12.10 izsludināts pārtraukums 15 minūtes.
Sēde turpinās plkst.12.25.
Pēc pārtraukuma nav atgriezies deputāts E.Millers.

12.§
Par pedagogu mēneša darba algas likmi.
(A.SPRIŅĶE)
ZIŅO: A.SPRIŅĶE.
Pamatojoties uz Pedagogu darba samaksas noteikumiem un Ministru kabineta
noteikumiem par kārtību, kā aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai,
sagatavots lēmuma projekts par darba algas likmes noteikšanu pedagogiem. Mēneša algas likme
noteikta laika periodam no 2011.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Lūdz pieņemt sagatavoto
lēmuma projektu.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.835
„Speciālās izglītības iestāţu, vispārējās izglītības iestāţu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim Bauskas novada izglītības
iestādēs šādas pedagogu mēneša darba algas likmes (latos):
N.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

Izglītības metodiķis interešu
izglītības iestādē
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu līdz
13 (ieskaitot) izglītojamajiem

Pedagoģiskā darba stāţs (gados)
mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

320

325

330

285

290

295

13

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu no
14
līdz
19
(ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu 20
un vairāk izglītojamie
Pirmsskolas
izglītības
pedagogs
Interešu izglītības pedagogs

310

315

320

315

320

325

270

275

280

270

275

280

Pedagogs
speciālajā
vai
vispārizglītojošajā
internātskolā
Profesionālās
ievirzes
izglītības pedagogs

270

275

280

270

275

280

2. Bauskas novada izglītības iestāţu pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu
metodisko apvienību, mēneša darba algas likmi noteikt par Ls 25,00 lielāku, nekā paredzēts šī
lēmuma 1.punktā.

13.§
Par izglītības iestāţu vadītāju darba algu.
(A.SPRIŅĶE)
ZIŅO: A.SPRIŅĶE.
Saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem
par mērķdotācijas sadali, kā arī ņemot vērā izglītojamo skaitu šā gada 1.septembrī, sagatavots
lēmuma projekts par darba algas noteikšanu skolu vadītājiem no šā gada 1.oktobra līdz
31.decembrim. Lēmuma projekts tika akceptēts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas, kā
arī Finanšu komitejas sēdē.
V.Grigorjeva un J.Rumba nebalso lēmuma daļā par sevi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.; 7.1.
un 10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim šādas Bauskas novada izglītības
iestāţu vadītāju mēneša darba algas likmes (latos):
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Izglītojamo
skaits
01.09.2011.
407

Raimonds ŢABOVS

599

Bauskas 2.vidusskola

618

Vera GRIGORJEVA

647

Īslīces vidusskola

348

Vija IELEJA

599*

Uzvaras vidusskola

285

Elita BORKOVSKA

564

Bauskas pilsētas pamatskola

278

Jānis RUMBA

564

Bauskas sākumskola

368

Linuta ĢERĢE

564

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

148

512

193

Georgijs OSTROVSKIS
Daiga VĪLIPA

564*

Meţgaļu pamatskola

143

Agnese MACKEVIČA

512

Meţotnes pamatskola

128

Daina LAPKOVSKA

512

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

101

512

164

Lilija BULA
Egons BRAZAUSKIS

93

Aelita NAUMANE

537

83

Sarmīte ULNICĀNE

537

259

Daina KADIŠEVSKA

564

331

Ilga ĶIĢELE

564

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

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

611

Vadītāja vārds, uzvārds

Biruta GRANTIŅA

Darba algas
likme Ls

537

593

104

Mārīte ŠULCE

503

Bauskas Mūzikas skola

157

Valts FRICSONS

518

Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs

223

Benita SVARENIECE

518

*Izglītības iestādes vadītājam par struktūrvienībām, kurām nav iecelts vadītājs, mēneša darba algas likmi
nosaka par pakāpi augstāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam

14.§
Par izglītības iestāţu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības
jomā mēneša darba algas likmi.
(A.SPRIŅĶE)
ZIŅO: A.SPRIŅĶE.
Pamatojoties uz Pedagogu darba samaksas noteikumiem un Ministru kabineta
noteikumiem par kārtību, kā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai, sagatavots lēmuma projekts par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāţu
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vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem, ņemot vērā izglītojamo skaitu. Algas likme
noteikta laika periodam no 2011.gada oktobra līdz 31.decembrim. Jautājums izskatīts Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.punktu,
kā arī uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai”
11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim šādas Bauskas novada izglītības
iestāţu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības jomā mēneša darba algas likmes
(latos):
Nr.p.k. Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
Algas likme Ls
1.
Direktora vietnieks metodiskajā darbā valsts ģimnāzijā, vispārējās izglītības iestādes
vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:
1.1.
no 1201 un vairāk
551
1.2.
no 1001 līdz 1200
523
1.3.
no 801 līdz 1000
493
1.4.
no 601 līdz 800
472
1.5.
no 401 līdz 600
433
1.6.
no 251 līdz 400
419
1.7.
no 151 līdz 250
405
1.8.
no 101 līdz 150
392
1.9.
līdz 100
374
2.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir
šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:
2.1.
no 601 līdz 800
432
2.2.
no 401 līdz 600
404
2.3.
no 251 līdz 400
397
2.4.
no 151 līdz 250
391
2.5.
no 101 līdz 150
385
2.6.
līdz 100
374
3.
Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā:
3.1.
struktūrvienībā, kura īsteno vispārējās pamatizglītības 374
programmu
3.2.
struktūrvienībā,
kura
īsteno
pirmsskolas izglītības 363
programmu, ar pirmsskolas izglītojamo skaitu no 24 līdz 69
izglītojamajiem (ieskaitot)
3.3.

struktūrvienībā,
kura
īsteno
pirmsskolas izglītības 374
programmu, ar pirmsskolas izglītojamo skaitu 70 un vairāk
izglītojamie
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3.4.

izglītības iestādē, kura īsteno vakara (maiņu) vispārējās 374
vidējās izglītības programmu un/ vai neklātienes vispārējās
vidējās izglītības programmu

2. Bauskas novada izglītības iestāţu vadītāju vietniekiem un struktūrvienības vadītājiem
izglītības jomā, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, amata algas
likmi noteikt par Ls 40,00 lielāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam.

15.§
Par valsts mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei obligātās pirmsskolas
izglītības vecuma bērniem.
(Z.KĀRKLIŅA)
ZIŅO: Z.KĀRKLIŅA.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra rīkojumu
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei paredzēta
mērķdotācija Ls 7549. Sagatavots lēmuma projekts par tās sadali izglītības iestādēm atbilstoši
bērnu no 5 gadu vecuma skaitam. Vienam bērnam paredzēts iegādāties mācību līdzekļus (mācību
grāmatas, didaktiskās spēles) par summu Ls 13,42. Lēmuma projektam pievienots pielikums par
mērķdotācijas sadali.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Lai īstenotu Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra protokollēmuma „Sociālās
drošības tīkla stratēģija noteiktā mērķa izglītībā – nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu
izglītības saturu un veiktu sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei sešu gadu vecumā –
īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi līdzekļus mācību līdzekļu iegādei
izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu- bērnu no piecu gadu vecuma
sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības
vecuma bērniem piešķirtie valsts budţeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra 2011.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.210 „Par valsts mērķdotācijas
sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības
vecuma bērniem” Ls 7549 paredzēti pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmu - bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm
Ls 7549 (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi lati).
Pielikums pievienots protokolam uz 1 lapas.
Plksr.12.30 ierodas deputāts E.Millers.
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16.§
Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu 9.un 12.klašu izglītojamajiem”
apstiprināšanu.
(A.SPRIŅĶE, G.TARVIDS, R.ČAKĀNE, A.FELDMANIS,T.MILGRĀVE, J.RUMBA,
E.MILLERS, V.GRIGORJEVA, U.ZELTIŅŠ, V.VEIPS, U.KOLUŢS, J.LANDORFS)
ZIŅO: A.SPRIŅĶE.
Izglītības pārvalde sagatavojusi lēmuma un noteikumu projektu par kārtību, kādā piešķir
stipendijas 9.un 12.klašu izglītojamajiem. Šāds lēmuma projekts tapa, analizējot mācību
sasniegumus. Mācību sasniegumi skolēniem nevis uzlabojas, bet pazeminās, tāpēc cer, ka
materiāla stimulēšana palīdzēs risināt šo problēmu. Noteikumu mērķis arī – ģimeņu
ieinteresēšana mācību procesā, izglītojamo piesaistē skolām. Noteikumos ietverti stipendijas
piešķiršanas nosacījumi, noteikts stipendijas apmērs, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība,
stipendijas anulēšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtība. Stipendiju paredzēts noteikt pēc
mācību sasniegumiem. Stipendijas izmaksā ik mēnesi līdz 15.datumam. Noteikumi stājas spēkā
ar 2012.gada 1.janvāri. Lēmuma projektam pievienots finanšu aprēķins par prognozējamo
stipendiju saņēmēju skaitu. Jautājums tika izskatīts un akceptēts Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas, kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Deputāta G.Tarvida viedoklis: visu nevajag materializēt, tā nav pareiza skolēnu
motivēšana.
J.Landorfs uzskata, ka pozitīvs noteikumos tas, ka tie pauţ vēlmi, lai bērni labāk mācītos,
bet šaubās, vai ar naudu to var panākt.
T.Milgrāve atbalsta šādu noteikumu nepieciešamību, tā ir ieinteresētība par jauniešiem.
J.Rumba uzskata, ka skolēniem ir jāmācās tāpat un kāpēc pašvaldībai par to jāmaksā?
Novada dome varētu pedagogus stimulēt.
E.Millers iesaka painteresēties, vai šādam mērķim nevar piesaistīt Eiropas naudu, nevis
pašvaldības.
V.Grigorjeva atbalsta T.Milgrāves viedokli, jo šādi mācību sasniegumi nav ikdienas darbs,
bet skolēna īpaši sasniegumi, skolēna izcils darbs, tāpēc jāstimulē un šādu skolēnu nav daudz.
U.Zeltiņš uzskata, ka „latiņa” stipendijas saņemšanai ir par zemu. Ja skolēni gribēs tālāk
studēt, tad pašiem arī jācenšas mācīties. Labāk šo naudu izlietot, samaksājot skolotājiem par
darbu.
U.Koluţs piekrīt, ka labākie bērni jāstimulē, bet „latiņa” jāpaceļ uz augšu līdz „8”, jo „7”
nav izcila atzīme, bet laba. Piekrīt arī G.Tarvida viedoklim- ne tikai ar naudu vajag stimulēt.
V.Veips uzskata, ka labākie skolēni ir jāatbalsta un aicina balsot par sagatavoto noteikumu
projektu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” 5 (U.Koluţs, E.Millers,
J.Rumba, G.Tarvids, U.Zeltiņš) „atturas” 2 (J.Feldmanis, J.Landorfs), NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.23 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu 9. un 12.klašu izglītojamajiem” saskaņā
ar pielikumu.
Noteikumi pievienoti protokolam uz 2 lapām.
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17.§
Par aizņēmumu vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes internātvidsusskola”
energoefektivitātes uzlabošanai.
(A.NOVICKIS)
ZIŅO: A.NOVICKIS.
Lai nodrošinātu logu un durvju nomaiņu Meţotnes internātvidusskolas ēkai,
nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 59 974,61 apmērā (sakarā ar notikušā iepirkuma
rezultātiem). Tāpēc sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 23.maija domes sēdes
pieņemtajā lēmumā, tas izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Lūdz atbalstīt.
Lai nodrošinātu Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes
internātvidusskola” izglītojamajiem normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz
temperatūras reţīmu izglītības iestādes mācību telpās un internātā, Bauskas novada dome
2011.gada 23.maijā pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļaut ņemt aizņēmumu Ls 46 000. Ņemot vērā 2011.gada 27.septembra
iepirkuma Nr.BNA 2011/056/ELFLA „PVC logu un durvju nomaiņa” rezultātus Meţotnes
internātvidusskolas PVC logu un durvju nomaiņas izmaksas sastāda Ls 59 974,61 (piecdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri lati, 61 santīms) tai skaitā pamatsumma Ls
49 159,52 (četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi lati, 52 santīmi) un PVN
22% 10 815,09 (desmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit lati, 9 santīmi).
Ar mērķi nodrošināt finansējumu Ls 59 974,61 (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit četri lati, 61 santīms),
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Grozīt Bauskas novada domes 2011.gada 23.maija lēmuma „Par aizņēmumu vispārējās izglītības
iestādes „Meţotnes internātvidusskola” energoefektivitātes uzlabošanai” 1.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2011.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes
internātvidusskola” energoefektivitātes uzlabošanai Ls 59 974,61 (piecdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit četri lati, 61 santīms) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.”

18.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Uzvaras vidusskolas remontdarbiem.
(A.NOVICKIS)
ZIŅO: A.NOVICKIS.
Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks A.Novickis lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma
projektu par papildus finansējumu no rezerves fonda līdzekļiem Uzvaras vidusskolai mācību
korpusa logu un durvju nomaiņai. Nepieciešamā summa pēc veiktā iepirkuma ir Ls 4970,11.
Iebildumu nav.
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Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada administrācijas
veiktā iepirkuma Nr. BNA 2011/056/ELFLA „PVC logu un durvju nomaiņa” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2011.gadā no rezerves fonda līdzekļiem Bauskas novada
vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” mācību korpusa PVC logu un durvju
nomaiņai Ls 4970,11, tai skaitā pamatsumma Ls 4073,86 (četri tūkstoši septiņdesmit trīs lati, 86
santīmi) un PVN 22% - Ls 896,25 (astoņi simti deviņdesmit seši lati, 25 santīmi).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

19.§
Par finansējuma un nedzīvojamo telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
Rekrutēšanas un jaunsardzes centram.
(A.NOVICKIS, J.LANDORFS, Z.KALĒJS)
PIEDALĀS: Z.KALĒJS, jaunsargu instruktors.
ZIŅO: A.NOVICKIS.
Bauskas novada domē saņemts Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes
departamenta 508.Bauskas jaunsargu vienības instruktora Z.Kalēja iesniegums, kurā lūgts
finansiāli atbalstīt jaunsargu aktivitātes. Finansējums nepieciešams transporta un ēdināšanas
izdevumiem, materiāltehnisko līdzekļu iegādei. Lūgts piešķirt bezatlīdzības lietošanā telpas
Rīgas ielā 8, Bauskā. Dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas centru. Līguma
ietvaros pašvaldība apņēmusies atbalstīt 6 mācību grupu darbību, nodrošināt ar telpām.
Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējuma piešķiršanu, kā arī telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā. Lēmuma projekts tika skatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.
Z.Kalējs saka paldies par domes atbalstu Bauskas jauniešiem, jo jaunsargu darbībai no
zemessardzes centra finansējuma nav. Gan pats, gan bērni iegulda arī savus personiskos
līdzekļus. Pavisam darbojas 105 jaunsargi un zvēresta nodošanai tiek gatavoti 17 jaunieši.
2011.gada 3.oktobrī Bauskas novada domē saņemts Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (turpmāk – Centrs) Jaunsardzes departamenta
3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu vienības jaunsargu instruktora Z.KALĒJA iesniegums
„Līdzekļu pieprasījuma tāme”, kurā izteikts lūgums piešķirt finansiālu atbalstu Bauskas
508.jaunsargu vienības aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai. Iesniegumā par finansējuma
piešķiršanu norādīts, kas tas nepieciešams transporta izdevumiem, ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādei.
2011.gada 5.oktobrī Bauskas novada domē saņemts Bauskas 508.jaunsargu vienības
jaunsargu instruktora Z.KALĒJA iesniegums, kurā izteikts lūgums rast iespēju piešķirt
bezatlīdzības lietošanās mācību telpas ēkā Rīgas ielā 8, Bauskā.
Izskatot iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Līdz šim Bauskas 508.jaunsargu vienības teorētiskās nodarbības notiek iestādes „Bauskas
novada Bērnu un jauniešu centrs” valdījumā esošās ēkas Kalna ielā 14, Bauskā telpās. Praktiskās
nodarbības notiek Zemessardzes 54.inţeniertehniskā bataljona lietošanā esošās ēkas
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iekšpagalmā, kas atrodas Rīgas ielā 3, Bauskā. Materiālās vērtības tiek glabātas ēkas Rīgas ielā 3
telpās. Šīs telpas ir avārijas stāvoklī un to apliecina iesniegumam pievienotie dokumenti:
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras 2008.gada 27.novembra vēstule Nr.1-11879 „Par avārijas
stāvokli un turpmāko rīcību” un Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras Īpašumu
apsaimniekošanas departamenta 2008.gada 19.novembra vēstule Nr.K-263 „Par bojājumu
novēršanu Rīgas ielā 3, Bauskā”.
Bauskas novada dome un Centrs 2011.gada 5.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu, kura
ietvaros puses sadarbojas jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un
personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus jaunsardzes kustībā
un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko apziņu un interesi par
dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, tai skaitā licencēto jaunsargu
interešu izglītības programmu īstenošanu.
Noslēgtā sadarbības līguma ietvaros Bauskas novada pašvaldība apņēmusies atbalstīt
Bauskas 508.jaunsargu vienības sešu mācību grupu darbību: budţeta iespēju robeţās piešķirt
finansējumu Centra aktivitāšu īstenošanai; nodrošināt ar nodarbību telpu, kabinetu jaunsargu
instruktoram, kā arī telpu materiāli tehnisko līdzekļu glabāšanai – mācību procesam
nepieciešamā inventāra novietošanai un saglabāšanai; budţeta iespēju robeţās atbalstīt Centra
rīkotos pasākumus atbilstoši Centra iesniegtajam pasākumu plānam un izdevumu tāmēm.
Bauskas novada dome atzīst, ka atbalsta sniegšana Centra darbības nodrošināšanai
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir lietderīga un atbalstāma, jo Centra darbība ir
Bauskas novada jauniešu interesēs. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta
Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu
izglītība. Jauniešu izglītošanai valsts aizsardzības jomā ir izstrādāta jaunsargu mācību
paraugprogramma. Šī interešu izglītības programma tiek realizēta sadarbībā ar izglītības
iestādēm, pašvaldībām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Programma jauniešiem sniedz
dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem, popularizē daţādas militārās specializācijas. Programma ir veidotā tā, lai mācību
procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras
papildina izglītības iestādēs īstenojamajās mācību programmās apgūto.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
(turpmāk – Likums) 5.panta pirmā daļa nosaka aizliegumu nodot valsts un pašvaldību mantu
bezatlīdzības lietošanā citām personām. Šā likuma 5.panta otrās daļas 22.punkts paredz
izņēmuma gadījumu - ja pašvaldības mantu nodod lietošanā valsts iestādei.
Centrs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts iestāde.
Atbilstoši Likuma 5.panta trešajai daļai lēmumā par mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā ir jānorāda šāda informācija: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms,
bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās
mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama
atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Likuma 5.panta sestajā daļā paredzēts, ka, pamatojoties uz lēmumu par pašvaldības
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, noslēdzams rakstveida līgums.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 2 2.punktu,
5.panta trešo un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes
departamenta 3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu vienības aktivitāšu (transporta,
ēdināšanas pakalpojumiem un materiāltehnisko līdzekļu iegādei) īstenošanai finansējumu
atbilstoši iesniegtajai finanšu līdzekļu pieprasījuma tāmei no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” budţeta līdzekļiem šādā apmērā:
1.1. 2011.gada novembrī – decembrī Ls 329 (trīs simti divdesmit deviņi lati);
1.2. 2012.gadā - Ls 671 (seši simti septiņdesmit viens lats).
2. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
papildus finansējumu Ls 329 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās Bauskas
508.jaunsargu vienības aktivitāšu finansēšanai 2011.gada novembrī – decembrī.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budţeta grozījumos.
4. Piešķirt Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centram Jaunsardzes
departamenta 3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu nodaļas darbības nodrošināšanai
(telpas jaunsargu nodarbībām, jaunsargu instruktoram un materiāli tehnisko līdzekļu
glabāšanai) bezatlīdzības lietošanā uz trīs gadiem nedzīvojamās telpas 185,70 m² platībā, kas
atrodas Bauskas novada pašvaldības ēkas 1.stāvā Rīgas ielā 8, Bauskā saskaņā ar lēmumam
pievienoto telpu plānu.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājai
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai LUDRIKAI noslēgt ar Aizsardzības
ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas
līgumu, paredzot tajā šādus būtiskus noteikumus:
5.1. līgums izbeidzams gadījumā, ja Centrs nedzīvojamās telpas izmanto citiem mērķiem
vai piešķīris lietošanas tiesības trešajām personām;
5.2. Centrs nemaksā komunālos maksājumus, kas saistīti ar nedzīvojamo telpu lietošanu.
Telpu plāns pievienots protokolam uz 1 lp.

20.§
Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
(V.ČAČS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saņemta Privatizācijas aģentūras vēstule, kurā lūgts lemt par valsts
nekustamā īpašuma *** Brunavas pagastā neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārņemšanu
pašvaldības īpašumā. Trīs dzīvokļi šajā īpašumā ir privatizēti, bet pirmais dzīvoklis nav
privatizēts un atrodas Privatizācijas aģentūras valdījumā. Sagatavots lēmuma projekts par
dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Citu priekšlikumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 26.septembrī saņemta (reģistrēta ar Nr.2135) valsts
akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” vēstule, kurā izteikts lūgums izskatīt jautājumu par
valsts nekustamā īpašuma ***, Brunavas pagastā, Bauskas novadā neprivatizētās daļas dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Izskatot valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” vēstuli, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ***, Brunavas pagastā, Bauskas novadā ar nekustamā īpašuma
kadastra Nr. *** sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 695 m² un dzīvojamās mājas ar
četriem dzīvokļu īpašumiem. Trīs dzīvokļu īpašumi privatizēti likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktā kārtībā, bet dzīvokļa īpašums Nr.1 ar kopējo platību 48,4
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m² nav privatizēts un to savā valdījumā pārņēmusi valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas
aģentūra”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts
dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 2. un 3.punktu, valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nosūta pašvaldībai piedāvājumu nodot tās īpašumā valsts dzīvojamās
mājas neprivatizēto daļu. Pašvaldība piedāvājumu par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās
daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas
dienas un lēmumu nosūta valsts dzīvojamās mājas valdītājam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Pārņemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 dzīvojamā mājā
***, Brunavas pag., Bauskas nov.

21.§
Par Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļa- autogreidera D-598
atsavināšanu.
(V.ČAČS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Vecsaules pagasta padome 1998.gadā iegādājās autogreideru pagasta ielu un ceļu
uzturēšanas darbiem. Pašreiz autogreiders ir nolietojies, bilances vērtības tam nav, tāpēc
Vecsaules pagasta pārvalde lūdz to izslēgt no bilances un atsavināt, pārdodot par brīvu cenu.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par autogreidera atsavināšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 25.maijā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums Nr.3-10/231 par pašvaldības pamatlīdzekļu inventāra uzskaitē esoša autogreidera D598 (inventāra Nr.0115) turpmākās ekspluatācijas izvērtēšanu.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos pielikumus, Bauskas novada dome konstatēja:
Vecsaules pagasta padome 1998.gada 1.aprīlī iegādājusies un nodevusi ekspluatācijā
autogreideru D-598 (pamatlīdzekļa inventāra Nr.0115) ar sākotnējo vērtību Ls 2650,20.
Līdz 2011.gada 1.aprīlim minētais pamatlīdzeklis tika ekspluatēts pašvaldības ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbos. Pēc stāvokļa 2011.gada 1.oktobrī autogreidera nolietojums ir
100%, atlikusī bilances vērtība ir nulle. Autogreiders ekspluatācijā nav izmantojams, jo tam
bojāta bremţu sistēma. Tehniskā stāvokļa sakārtošanai nepieciešams ieguldīt ievērojamus
finanšu līdzekļus. Minētais pamatlīdzeklis nav nepieciešams pašvaldības ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas funkciju pieejamības nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
6.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1.

Izslēgt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” bilances
pamatlīdzekli - autogreideru D-598 (pamatlīdzekļa inventāra uzskaites Nr.0115) atlikušās
bilances vērtības nav.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” atsavināt
autogreideru D-598, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Laimdotai
Kolbergai veikt mantas atsavināšanu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37.panta noteikumus.

22.§
Par Bauskas Invalīdu biedrības iesniegumu.
(V.ČAČS, J.LANDORFS, V.VEIPS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saņemts Invalīdu biedrības iesniegums, kurā lūgts atbrīvot no
telpu nomas maksas, kā arī maksas par komunālajiem pakalpojumiem ēkā Dārza ielā 12B,
Bauskā. Biedrība telpas izmanto divas reizes nedēļā nevis pastāvīgi. Bauskas Invalīdu biedrībai
piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 18.oktobrī saņemts biedrības „Bauskas Invalīdu
biedrība” (turpmāk – Biedrība) valdes priekšsēdētājas A.Š. iesniegums Nr.39, kurā izteikts
lūgums atbrīvot Biedrību no nomas maksas un komunālajiem maksājumiem par nedzīvojamo
telpu lietošanu Bauskas novada pašvaldībās ēkā Dārza ielā 12 B, Bauskā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Biedrībai, reģistrācijas Nr.40008063127, ar Bauskas novada domes 2009.gada
26.novembra lēmumu „Par telpas Dārza ielā 12 B, Bauskā lietošanas tiesību piešķiršanu Bauskas
invalīdu biedrībai” kā sabiedriskā labuma organizācijai uz trīs gadiem bezatlīdzības lietošanā
piešķirta nedzīvojamā telpa 21,2 m² platībā Bauskas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
Dārza ielā 12B, Bauskā. Minētā lēmuma 2.2.punkts nosaka, ka Biedrībai ir jāmaksā ar
nedzīvojamās telpas lietošanu saistītie komunālie maksājumi.
Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam par nedzīvojamās telpas lietošanu ar
Biedrību ir noslēgts patapinājuma līgums. Līgums paredz Biedrības pienākumu maksāt
pašvaldībai maksu par komunālajiem pakalpojumiem.
Biedrība tai lietošanā piešķirto telpu neizmanto pastāvīgi. Nedzīvojamās telpas pārējā
ēkas daļā bezatlīdzības lietošanā pieškirtas Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas nodaļai, kas tās lieto
pastāvīgi.
Biedrībai, ņemot vērā tās darbības mērķus un virzienus, kā arī biedru statusu sabiedrībā,
nav iespējas veikt ar nedzīvojamās telpas lietošanu saistītos komunālos maksājumus.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par telpas Dārza ielā 12
B, Bauskā lietošanas tiesību piešķiršanu Bauskas Invalīdu biedrībai” šādu grozījumu - svītrot
lēmuma 2.2.punktu.
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2. Atbrīvot biedrību „Bauskas Invalīdu biedrība” no komunālo maksājumu parādu
saistībām, kas tai radušās līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim saistībā ar nedzīvojamās
telpas Dārza iela 12 B, Bauskā lietošanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus ar biedrību „Bauskas Invalīdu biedrība” noslēgtajā nedzīvojamo telpu
patapinājuma līgumā, izslēdzot no līguma punktu, kas paredz saistības maksāt komunālos
maksājumus.

23.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ***, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saņemts Illas P. iesniegums, kurā lūgts mainīt viņai piederošajam
nekustamajam īpašumam lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz
neapgūtu apbūves zemi. Tika sagatavots lēmuma projekts un izskatīts Vides un attīstības
komitejas sēdē. Komitejas sēdē nolēma mainīt lietošanas mērķi, jo zemesgabalam nav izbūvēts
piebraucamais ceļš un nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildus elektrolīnijas izbūves.
Citu priekšlikumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 20.septembrī saņemts Illas P. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.535), kurā izteikts lūgums mainīt viņai piederošajam nekustamajam īpašumam ***,
Bauskā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot Illas P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums ***, Bauskā, kadastra Nr. ***, sastāv no divām zemes vienībām:
zemes vienības ar platību 4029 m², kadastra apzīmējums ***, un zemes vienības ar platību 3128
m², kadastra apzīmējums ***, pieder Illai P. saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.791.
Abām zemes vienībām ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Illa P. lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi abām zemes vienībām no
individulās dzīvojamo māju apbūves zemes uz neapgūtu apbūves zemi, jo minētajam
zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav iespējams
elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, 14.¹ 1.apakšpunktu apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra –
piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas
izbūves, atbilst neapgūtas apbūves zemes statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1.,14.¹1.,
18., 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma ***, Bauskā, kadastra Nr. ***, zemes vienībai ar platību 4029 m², kadastra
apzīmējums ***, un zemes vienībai ar platību 3128 m², kadastra apzīmējums ***, noteikt
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,
kods 0600.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.

24.§
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu ***Dāviņu
pagastā.
(V.ČAČS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Nekustamais īpašums ***, kas atrodas Dāviņu pagastā reģistrēts zemesgrāmatā uz
Dāviņu pagasta pašvaldības vārda. 2003.gadā Dāviņu pagasta padome šo īpašumu nodevusi
A.M. pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un izslēgusi no pamatlīdzekļu sastāva. Sagatavots
lēmuma projekts, kurā noteikts, ka tiek izbeigtas pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ***
Dāviņu pagastā.
Jautājumu nav.
Nekustamais īpašums ***, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.
***, sastāv no zemes vienības ar platību 0,95 ha, kadastra apzīmējums ***, un ēkām uz tās –
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***), kūts (būves kadastra apzīmējums ***),
klēts (būves kadastra apzīmējums ***) un Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā (Dāviņu pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr. ***) reģistrēts uz Dāviņu pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvojamā mājā esošie divi dzīvokļi saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatu nodalījumiem Nr. *** un *** pieder Andrejam M. (pamats 2004.gada
31.marta pirkuma līgumi).
Pamatojoties uz Dāviņu pagasta padomes 2003.gada 29.decembra lēmumu Nr.12-14
Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma nodošanas komisija 2004.gada 5.aprīlī nekustamo īpašumu
***, Dāviņu pagastā, kadastra Nr. ***, nodevusi dzīvokļu īpašnieka Andreja M. pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā un izslēgusi īpašumu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.
Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 13.punktam ir Dāviņu pagasta padomes tiesību un saistību pārņēmēja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta ceturto daļu, 51.panta piekto
un sesto daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
2004.gada 5.aprīļa ,,Aktu par nekustamā īpašuma Bauskas rajons, Dāviņu pagasts, ,,Brukna”
(kadastra Nr.4056 007 0009) nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Konstatēt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ***,
Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. ***, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības īpašuma tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītāja
vietniekam Voldemāram ČAČAM sagatavot un iesniegt Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā
26

dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu
***, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. ***.

25.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ***
Ceraukstes pagastā.
(V.ČAČS)
ZIŅO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saņemts VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” iesniegums, kurā lūgts
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ***, kas atrodas
Ceraukstes pagastā. Saņemts arī Z.P. iesniegums par adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu trim zemes vienībām. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem
sagatavots lēmuma projekts, izskatīts un akceptēts Vides un attīstības komitejas sēdē. Lūdz
pieņemt lēmumu.
Bauskas novada domē 2011.gada 15.septembrī saņemts VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.2065), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam ***, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā, kadastra apzīmējumi ***, ***un Zigurda P. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.557), kurā
izteikts lūgums izveidotajām zemes vienībām piešķirt nosaukumus un adreses *** , „*** un ***,
kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Izskatot zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ir saņēmusi nekustamā īpašuma *** īpašnieka Zigurda
P. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu minētajam nekustamajam īpašumam un
pilnvarojumu veikt visas nepieciešamās darbības dokumentu sakārtošanā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
sēdes lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Klintis”
Ceraukstes pagastā”.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Ceraukstes pagasta
padomes teritorijas plānojumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 16.1.apakšpunktu, 18.punktu,
33.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9., 2.10., 6.2., 9,1., 28., 39.punktiem, ar Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”
apstiprināto Ceraukstes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam ***, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projektu zemes vienībām ar kadastra
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apzīmējumiem *** un *** saskaņā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu.
2. Izveidotajai 1.zemes vienībai 0,55 ha platībā piešķirt nosaukumu ***.
3. Izveidotajai 1.zemes vienībai 0,55 ha platībā piešķirt adresi:
4. Izveidotajai 1.zemes vienībai 0,55 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
5. Izveidotajai 2.zemes vienībai 0,55 ha platībā un ēkām uz tās piešķirt nosaukumu ***.
6. Izveidotajai 2.zemes vienībai 0,55 ha platībā un ēkām uz tās piešķirt adresi: ***
7. Izveidotajai 2.zemes vienībai 0,55 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
8. Izveidotajai 3.zemes vienībai 0,61 ha platībā piešķirt nosaukumu ***
9. Izveidotajai 3.zemes vienībai 0,61 ha platībā piešķirt adresi: ***
10. Izveidotajai 3.zemes vienībai 0,61 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

26.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***Codes pagastā ieskaitīšanu
rezerves zemēs.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Izvērtējot Codes pagasta teritorijas zemes vienības, ir konstatēts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu *** nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, nav
arī dokumentu, kas apliecinātu, ka tā piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašuma tiesības kā
mantojamai zemei. Ņemot to vērā, sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības ieskaitīšanu
rezerves zemēs, nosakot lietošanas mērķi- meţsaimniecības zeme.
Iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts zemes
dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)
uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Bauskas novada domes rīcībā nav dokumentu, kas liecinātu, kam šī zemes vienība ir
piešķirta pastāvīgā lietošanā vai arī atzītas īpašumtiesības uz mantojamo zemi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daļu, Administratīvā procesa likumu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienība 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ieskaitāma valsts rezerves zemes
fondā.
2. Zemes vienībai 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, piešķirt nosaukumu ***.
3. Zemes vienībai 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

27.§
Par zemes vienības *** 21 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā
ieskaitīšanu rezerves zemēs.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Izvērtējot Codes pagasta teritorijas zemes vienības, ir konstatēts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu *** nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, nav
arī dokumentu, kas apliecinātu, ka tā piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašuma tiesības kā
mantojamai zemei. Ņemot to vērā, sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības ieskaitīšanu
rezerves zemēs, nosakot lietošanas mērķi- meţsaimniecības zeme.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts zemes
dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)
uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Bauskas novada domes rīcībā nav dokumentu, kas liecinātu, kam šī zemes vienība ir
piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašumtiesības uz mantojamo zemi.
VZD NĪVKIS teksta daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platība norādīta
17,8 ha tai skaitā krūmi, bet pēc VZD NĪVKIS grafiskās daļas datiem platība atbilst 21,0 ha,
tāpēc ir nepieciešama platības precizēšana.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daļu, Administratīvā procesa likumu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 17,8 ha uz 21,0 ha.
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2. Zemes vienība 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** ieskaitāma valsts rezerves zemes
fondā.
3. Zemes vienībai 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt nosaukumu ***
4. Zemes vienībai 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201.
5. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

28.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā ieskaitīšanu
rezerves zemēs.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Izvērtējot Codes pagasta teritorijas zemes vienības, ir konstatēts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu *** nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, nav
arī dokumentu, kas apliecinātu, ka tā piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašuma tiesības kā
mantojamai zemei. Ņemot to vērā, sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības ieskaitīšanu
rezerves zemēs, nosakot lietošanas mērķi- meţsaimniecības zeme. Lūdz pieņemt sagatavoto
lēmuma projektu.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts zemes
dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)
uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Bauskas novada domes rīcībā nav dokumentu, kas liecinātu, kam šī zemes vienība ir
piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašumtiesības uz mantojamo zemi.
VZD NĪVKIS teksta daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***platība norādīta 6,5
ha, bet pēc grafiskās daļas platība atbilst 10,6 ha. Tāpēc ir nepieciešama platības precizēšana.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa
likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 6,5 ha uz 10,6 ha, tai skaitā
meţs 8,6 ha, krūmi 2,0 ha.
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu *** ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā un
izveidojama kā atsevišķs īpašums.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt nosaukumu ***.
30

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV- 3007).

29.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā ieskaitīšanu
rezerves zemēs.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Izvērtējot Codes pagasta teritorijas zemes vienības, ir konstatēts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu *** nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, nav
arī dokumentu, kas apliecinātu, ka tā piešķirta pastāvīgā lietošanā vai atzītas īpašuma tiesības kā
mantojamai zemei. Ņemot to vērā, sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības ieskaitīšanu
rezerves zemēs, nosakot lietošanas mērķi- lauksaimniecības zeme. Lūdz pieņemt lēmumu.
Iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts zemes
dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)
uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Bauskas novada domes rīcībā nav dokumentu, kas liecinātu, kam šī zemes vienība ir
piešķirta pastāvīgā lietošanā vai arī atzītas īpašumtiesības uz mantojamo zemi.
VZD NĪVKIS teksta daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platība norādīta 0,9 ha,
bet pēc grafiskās daļas datiem platība ir 1,2 ha. Tāpēc ir nepieciešama platības precizēšana.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 0,9 ha uz 1,2 ha.
2. Noteikt, ka zemes vienība 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ieskaitāma valsts rezerves
zemes fondā.
3. Zemes vienībai 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, piešķirt nosaukumu „Plēšu lauks”.
4. Zemes vienībai 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

30.§
Par zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā piekritību.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
2007.gadā Ivanam A. tika pārtrauktas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību *** 2
ha platībā. I.A. ir miris, un viņa iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas
pirmtiesības. Tā kā šā zemesgabala platība ir mazāka par saistošajos noteikumos paredzēto
minimālo zemesgabalu platību un tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ceļam, tad nosakāms, ka šis zemesgabals ir starpgabals, piekrīt pašvaldībai. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis- lauksaimniecība. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu nav.
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Ivanam A. ir pārtrauktas
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību *** 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums ***.
Ivans A. ir miris. Iespējamie Ivana A. mantinieki nav izmantojuši zemes nomas
pirmtiesības.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuru platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību, vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmākVZD NĪVKIS) grafiskās daļas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, platība ir 2,7
ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu *** ir starpgabals, piekrītošs Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 2,0 ha uz 2,7 ha.
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3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt nosaukumu ***.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

31.§
Par zemes vienības *** ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā sadalīšanu
un piekritību.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
2007.gadā Emīlam T. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi *** 5 ha platībā.
E.T. ir miris, un zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir mantojis A.T., bet nav izmantojis zemes
nomas pirmtiesības uz visu zemi, noslēgts tikai nomas līgums par zemi 1,2 ha, kas nepieciešama
mājsaimniecības uzturēšanai. Sagatavotais lēmuma projekts paredz no zemes vienības atdalīt 4,4
ha, nosakot, ka tā ieskaitāma rezerves zemes fondā un zemes vienība 1,2 ha platībā ir piekrītoša
pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
Jautājumu ziņotājai nav.
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Emīlam T. ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz „Kārkliņu” zemi 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums ***.
Emīls T. ir miris.
Pamatojoties uz zvērināta notāra Zentas Reliņas 28.04.2003. izsniegto mantojuma
apliecību, reģistrētu ar Nr.4258, un mantojuma sadales līgumu, kas reģistrēts 28.04.2003. pie
zvērināta notāra Zentas Reliņas ar reģ.Nr.4261, mājīpašumu, sastāvošu no dzīvojamās mājas un
četrām saimniecības ēkām un pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemesgabalu 5,0 ha platībā, kas
atrodas Codes pagasta ***, mantojis Aļģirds T.
Aļģirds T. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz visu ***zemi 5 ha platībā.
Aļģirdam T. mājsaimniecības uzturēšanai nepieciešama zeme 1,2 ha platībā, par kuru noslēgts
zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platība ir 5,6 ha.
Codes pagasta administratīvajā teritorijā reģistrēti trīs īpašumi ar nosaukumu ***.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu,
apstiprinātie nosaukumi viensētām nedrīkst atkārtoties, tāpēc nepieciešams viensētai *** piešķirt
citu nosaukumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, platību no 5,0 ha uz 5,6 ha.
2. No zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, atdalīt zemesgabalu apmēram 4,4 ha
platībā, izveidojot to kā atsevišķu īpašumu (atbilstoši grafiskajam pielikumam 2.zemesgabals).
3. Noteikt, ka atdalītais zemesgabals 4,4 ha platībā ieskaitāms rezerves zemes fondā.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem ***, ***, ***, ***, *** mainīt adresi no „*** (adrešu klasifikators 103606030)
uz adresi: ***.
5. Atdalītajam zemesgabalam 4,4 ha platībā piešķirt nosaukumu ***.
6. Atdalītajam zemesgabalam 4,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka zemes vienība ***1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, atbilstoši grafiskajam
pielikumam 1.zemesgabals, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
8. Zemes vienībai 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
9. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).

32.§
Par nekustamā īpašuma *** zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un
*** Codes pagastā piekritību.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
2009.gadā Dzirkstītei S. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi *** 2 ha
un 0,3 ha platībā. Uz zemes vienības 0,3 ha platībā atrodas viņai piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas. Uz zemi 2 ha platībā Dz.S. atteikusies izmantot nomas pirmtiesības.
Nosakāms, ka zemes vienība ar precizēto platību 2,2 ha platībā ir starpgabals, piekrīt pašvaldībai,
lietošanas mērķis- lauksaimniecība. Zemes vienība 0,3 ha platībā ir piekrītoša pašvaldībai, tai
piešķirama adrese ar piesaisti ielas nosaukumam.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Ar Codes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu Dzirkstītei S. ir izbeigtas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz *** zemi - zemes vienību 2 ha platībā, kadastra
apzīmējums ***, un zemes vienību 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***.
Dzirkstīte S. par zemes vienību 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, jo uz šīs zemes atrodas viņai piederošā dzīvojamā māja un saimniecības
ēkas. Dzirkstīte S. ir rakstiski atteikusies izmantot zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2
ha platībā, kadastra apzīmējums ***. Iesniegums reģistrēts Codes pagasta padomē 2009.gada
9.martā ar Nr.32.
Zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, un ēkām uz tās – dzīvojamai
mājai (būves kadastra apzīmējums ***), kūtij (būves kadastra apzīmējums ***) un šķūnim
(būves kadastra apzīmējums ***) Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrā reģistrēta adrese ***.
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Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi’’ ar Bauskas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Codes pagasta
Jauncodes ciema teritorijā ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām ir piešķirti numuri ar
piesaisti ielām. Iepriekš minētajai zemes vienībai un ēkām uz tās netika piešķirts numurs ar
piesaisti ielas nosaukumam.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētajiem grafiskās daļas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** platība
ir 2,2 ha.
Saskaņā ar Codes pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
*** atrodas uz nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm. Ar Bauskas novada domes
2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma
apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas
novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8
„Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos
saistošajos noteikumos ir noteikta minimālā platība nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm
10 ha.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamo īpašumu valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi’’
11.un 29.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu *** ir starpgabals, piekrītošs Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 2 ha uz 2,2 ha.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt nosaukumu ***.
4. Zemes vienībai 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
6. Zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, un ēkām uz tās ar kadastra
apzīmējumiem ***, *** un *** mainīt nosaukumu *** uz ***.
7. Zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, un ēkām uz tās ar kadastra
apzīmējumiem ***, *** un *** mainīt adresi *** uz adresi: ***
8. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
9. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei Šķiliņai
paziņot ēku īpašniecei par adreses maiņu un pasūtīt mājas numura plāksnes izgatavošanu.
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Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).

33.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā
piekritību pašvaldībai.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
1992.gadā Guntim B. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme piemājas saimniecības
izveidošanai. 2007.gadā G.B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz šo zemi. G.B. ir izmantojis
zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, uz tās atrodas viņam
piederošā dzīvojamā māja. Uz otro zemes vienību nomas pirmtiesības viņš nav izmantojis.
Ņemot to vērā un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, lūdz noteikt, ka zemes vienība 0,5
ha platībā piekrīt pašvaldībai, bet zemes vienība 3,8 ha platībā ir starpgabals.
Jautājumu ziņotājai nav, deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Ar Codes pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 11.sesijas lēmumu Guntim
B. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 4,8 ha platībā piemājas saimniecības *** izveidošanai.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts
(turpmāk - VZD NĪVKIS) zemes lietojums ***, kas sastāv no divām zemes vienībām – zemes
vienības 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, un zemes vienības 4,3 ha platībā, kadastra
apzīmējums ***.
Pēc VZD NĪVKIS grafiskās daļas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
platība ir 3,8 ha.
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Guntim B. ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz iepriekš minēto zemi.
Guntis B. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***. Uz zemes vienības atrodas Guntim B. piederošā dzīvojamā māja, ko apliecina
1986.gada 30.jūnija Valsts pieņemšanas komisijas akts par dzīvojamās ēkas pieņemšanu
ekspluatācijā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un ēkām uz tās piešķirta adrese: ***.
Guntis B. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības un atteicies no zemes vienības 4,3 ha
platībā, kadastra apzīmējums ***. Saskaņā ar Codes pagasta teritorijas plānojumu šī zemes
vienība atrodas uz nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm. Ar Bauskas novada domes
2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma
apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas
novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8
„Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos
saistošajos noteikumos noteikts, ka minimālā platība nacionālās nozīmes lauksaimniecības
zemēm ir 10 ha.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes vienība 4,3
ha platībā, kadastra apzīmējums ***, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību. Pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai un uz attiecīgās pašvaldības
vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
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otrās daļas 4.punktu un piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar adresi ***, kadastra apzīmējums ***, ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 4,3 ha uz 3,8 ha.
3. Noteikt, ka zemes vienība 3,8 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ir starpgabals piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt nosaukumu ***.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).

34.§
Par *** zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā
piekritību pašvaldībai.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
2008.gadā Codes pagasta padome bija pieņēmusi lēmumu, ka zemes vienības „Saulstaru
dārzi” ir pašvaldībai piekrītošas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības, paredzētas sociālo
dzīvojamo māju celtniecībai. Reāli uz zemes vienībām *** atrodas Codes pagasta iedzīvotāju
mazdārziņi kā personiskās palīgsaimniecības. Šis sagatavotais lēmuma projekts paredz atcelt
Codes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu un noteikt, ka visas šīs zemes vienības
piekrīt pašvaldībai kā zemes personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Precizējamas zemes
vienību platības un nosakāms lietošanas mērķis- lauksaimniecība. Lēmuma projekts izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Ar Codes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes
piekritību Codes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” 2.punktu tika nolemts, ka zemes vienības *** 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
***, un 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums *** ir pašvaldībai piekrītošas neapbūvētas lauku
apvidus zemes vienības. Lēmumā norādīts, ka šīs zemes vienības ir nepieciešamas sociālo
dzīvojamo māju celtniecībai.
Faktiski uz zemes vienībām *** jau vairāk kā 30 gadus atrodas Codes ciemata
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju mazdārziņi kā personiskās palīgsaimniecības.
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Ar Codes pagasta zemes komisijas 1996.gada 9.oktobra lēmumu Nr.13.1.1. Codes
pagasta padomei ir piešķirta lietošanā zeme 4,2 ha platībā personisko palīgsaimniecību
vajadzībām.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kas piešķirta pašvaldībai personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai
šīm vajadzībām.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi.” Spēkā esošajā teritorijas plānojumā *** plānotā
izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platība, kā redzams no Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās daļas datiem ir 0.4.
ha, tādēļ tā ir precizējama no 0,2 ha uz 0,4 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Codes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes
piekritību Codes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” 2.punktu.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un *** apvienot vienā nekustamā īpašumā un
piešķirt izveidotajam īpašumam nosaukumu ***.
3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma *** zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un *** ir
piekrītošas Bauskas novada pašvaldībai kā zemes personisko palīgsaimniecību vajadzībām un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
4. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 0,2 ha uz 0,4 ha.
5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem *** un *** noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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35.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** Codes pagastā
piekritību pašvaldībai.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas abas zemes vienības, konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Uz vienas no zemes
vienībām atrodas daudzdzīvokļu māja ***, uz otrās- daudzdzīvokļu mājas privatizēto dzīvokļu
īpašnieku kūtiņas un garāţas. Zeme un ēkas uz tās ir funkcionāli saistītas ar dzīvojamo māju.
Nosakāms, ka abas zemes vienības piekrīt pašvaldībai, ierakstāmas uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā. Lietošanas mērķis- daudzdzīvokļu māju apbūve. Lēmuma projekts atbalstīts
Vides un attīstības komitejas sēdē.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** un ***, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atrodas daudzdzīvokļu māja ***, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un dzīvojamai mājai uz tās
piešķirta adrese ***. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atrodas daudzdzīvokļu
mājas *** privatizēto dzīvokļu īpašnieku kūtiņas un garāţas. Šī zeme un ēkas uz tām ir
funkcionāli saistītas ar dzīvojamo māju ***.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** platība ir 0,6 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un *** piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** platību no 0,8 ha uz 0,6 ha.
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3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu *** un *** noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve, kods 0702.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).

36.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā piekritību
pašvaldībai.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
2006.gadā Jānim K. tika izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 4,3 ha platībā.
J.Kloniņš nav izmantojis arī zemes nomas pirmtiesības. Tā kā šis zemesgabals ir mazāks par
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo platību un nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam, tad nosakāms, ka zemes vienība ir starpgabals, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā. Lietošanas mērķis- meţsaimniecība. Sagatavots lēmuma
projekts par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts zemes
dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)
uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Ar Codes pagasta padomes 2006.gada 27.septembra lēmumu Jānim K. ir izbeigtas
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***. Jānis K.
nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
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kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, piešķirt nosaukumu ***.
3. Zemes vienībai 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0118, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība,
kods 0201.
4. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV- 3007).

37.§
Par nekustamā īpašuma *** zemes vienību ***, *** un *** Codes pagastā
piekritību pašvaldībai.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atrodas daudzdzīvokļu māja ***, kurā
dzīvokļi ir privatizēti. Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu *** un *** atrodas
privatizēto dzīvokļu īpašnieku kūtis un šķūņi. Zeme un ēkas uz tām ir funkcionāli saistītas ar
dzīvojamo māju. Sagatavotais lēmuma projekts paredz noteikt, ka šīs 3 zemes vienības piekrīt
pašvaldībai, ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā, kā arī noteikt lietošanas mērķidaudzdzīvokļu māju apbūves zeme.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem ***, *** un ***, kurām Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes
lietojums, tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Uz zemes vienības 0,3316 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** atrodas daudzdzīvokļu
māja ***, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Uz zemes vienības 0,2026 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu *** un 0,0400 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0105 atrodas
daudzdzīvokļu mājas *** privatizēto dzīvokļu īpašnieku kūtis un šķūņi. Šī zeme un ēkas uz tām
ir funkcionāli saistītas ar dzīvojamo māju ***. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un ar
to saistītajām ēkām VZD Valsts adrešu reģistrā reģistrēta adrese ***, kas atšķiras no īpašuma
nosaukuma.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
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pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10., 2.11., 29.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,3316 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, zemes vienība 0,2026
ha platībā, kadastra apzīmējums ***, un zemes vienība 0,0400 ha platībā, kadastra apzīmējums
***, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem ***, ***, ***, ***, *** mainīt adresi *** uz adresi - ***
3. Dzīvojamās mājas ***, Codes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums ***, telpu grupām
piešķirt adreses:
Telpu grupas
kadastra
Nr.p.k.
apzīmējums
1.
***
2.
***
3.
***
4.
***
5.
***
6.
***
7.
***

Telpu grupas adrese
***
***
***
***
***
***
***

4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, *** un *** noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve, NĪLM kods 0701.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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38.§
Par zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā iznomāšanu.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Bauskas novada domē saņemts Jāņa B. iesniegums, tajā lūgts iznomāt zemi ***, platība
2,2 ha. Informācija par šo iznomājamo zemes platību bija izlikta gan pašvaldības, gan Codes
pagasta pārvaldes ēkā un publicēta pašvaldības mājaslapā. Citi pretendenti nebija izteikuši
vēlēšanos nomāt šo zemi. Lēmuma projekts paredz nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem un nomas
maksu noteikt 3% no kadastrālās vērtības. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 22.septembrī saņemts Jāņa B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/544), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi *** 2,2 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes vienība 2,2 ha platībā ***, kadastra
apzīmējums ***, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
septembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājas lapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Jānim B., personas kods***, ***, zemes vienību 2,2 ha platībā ***, kadastra
apzīmējums ***, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Jāni B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.

39.§
Par zemes vienību ***, *** un *** Codes pagastā iznomāšanu.
(A.FRIDRIHSONE)
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ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Bauskas novada domē saņemti Ingas C. iesniegumi, kuros lūgts iznomāt zemes vienības
***, *** un *** Codes pagastā. Informācija par šīm iznomājamām zemes platībām tika
publicēta pašvaldības mājaslapā, izvietota Bauskas novada pašvaldības ēkā un Codes pagasta
pārvaldes ēkā. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemi. Sagatavots lēmuma
projekts par zemes vienību iznomāšanu I.C., nosakot nomas līguma termiņu 5 gadi un nomas
maksu- 3% no tās kadastrālās vērības.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē ir saņemti Ingas C. iesniegumi: 2011.gada 19.septembra
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/532), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt *** 1,2
ha platībā un 2011.gada 12.septembra iesniegums (reģistrēts ar Nr.508), kurā tiek lūgts iznomāt
***1,1 ha platībā un ***2,8 ha platībā.
Izskatot iesniegumus, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem *** un *** apvienošanu un starpgabalu statusa piešķiršanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu *** Codes pagastā” zemes vienība 1,2 ha platībā ***, kadastra
apzīmējums ***, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par starpgabala
statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, *** Codes pagastā un to
apvienošanu” zemes vienība 2,8 ha platībā ***, kadastra apzīmējums ***, ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes vienība 1,1 ha platībā ***, kadastra
apzīmējums ***, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes platībām
septembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājas lapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt augstāk minētās zemes vienības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ingai C., personas kods ***, dzīvesvietas adrese: ***, zemes vienības saskaņā ar
grafiskajiem pielikumiem:
1.1. *** 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, lauksaimnieciskai izmantošanai;
1.2. *** 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, lauksaimnieciskai izmantošanai;
1.3. *** 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums ***, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumus slēgt uz laiku no 01.11.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ingu Celmu šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumus atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
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5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienības (-u) atsavināšanu.

40.§
Par zemes vienības ***, kadastra apzīmējums ***, Codes pagastā iznomāšanu.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIŅO: A.FRIDRIHSONE.
Novada domē saņemts Gunta S. iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi *** 2 ha platībā.
Informācija par iznomājamo zemes platību tika publicēta pašvaldības mājaslapā, izvietota
pašvaldības ēkā un Codes pagasta pārvaldes ēkā. Citas personas nebija izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemi. Lēmuma projekts paredz zemes nomas līgumu ar G.S. slēgt uz 5 gadiem un
nomas maksu noteikt 3% no zemes kadastrālās vērtības.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.septembrī saņemts Gunta S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.479), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi *** 2,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes vienība ***, kadastra apzīmējums 4052 004
0558, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
septembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājas lapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtību un nomas maksas apmēru”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Guntim S., personas kods ***, dzīvesvietas adrese: ***, zemes vienību 1,8 ha platībā
„Briļļu lauks”, kadastra apzīmējums ***, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Gunti S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu rakstveidā par to brīdinot nomnieku vienu gadu iepriekš gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienību atsavināšanu.
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41.§
Par Baibas G. iesniegumu.
(S.ZVILNA)
ZIŅO: S.ZVILNA.
Bauskas novada domē saņemts Baibas G. iesniegums. Tajā lūgts finansiāli atbalstīt
meitas Ievas G. dalību jauno izpildītāju konkursā Moldovas Republikā, Kišiņevā. Iesnieguma
tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē un nolemts samaksāt ceļa
izdevumus 50% apmērā, bet Finanšu komitejas sēdē, izskatot šos jautājumu, nolēma samaksāt
Ievai ceļa izdevumus 100% apmērā. Šāds lēmuma projekts arī iesniegts lemšanai domes sēdē.
Deputāti balso par lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 11.oktobrī saņemts Baibas G., dzīvesvietas adrese: ***,
iesniegums (reģ.Nr.588), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu viņas meitai Ievai G.,
samaksājot ceļa izdevumus Ls 267,00 apmērā sakarā ar piedalīšanos jauno izpildītāju konkursā.
Iesniegumā norādīts, ka konkurss norisināsies Ķišiņevā, Moldovas Republikā no 2011.gada
11.novembra līdz 16.novembrim. Aviobiļetes Rīga – Kišiņeva – Rīga cena ir Ls 267,00. Ieva G.
ir Bauskas Valsts ģimnāzijas 8.klases izglītojamā. Rīkotajā konkursā piedalās 12 Eiropas un
Āzijas valstis. Ieva G. ir vienīgā Latvijas pārstāve jauno izpildītāju konkursā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” 2 (Ā.Gaile, V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Ievai G. Ls 267 (divsimt sešdesmit septiņi lati) no Bauskas novada
pašvaldības budţeta atlikuma ceļa izdevumu atmaksai sakarā ar piedalīšanos jauno izpildītāju
konkursā Ķišiņevā, Moldovas Republikā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai piešķīrumu no pašvaldības budţeta līdzekļu atlikuma iekļaut kārtējos budţeta
grozījumos.

42.§
Par noteikumu „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
apstiprināšanu.
(E.GRIGORJEVA, J.LANDORFS, A.FELDMANIS, V.PURMALE, J.RUMBA, D.LUDRIKA,
U.KOLUŢS)
ZIŅO: E.GRIGORJEVA
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošās mantas un finanšu resursu racionālu
izmantošanu, izstrādāts noteikumu projekts, kas tika iesniegts izskatīšanai Finanšu komitejas
sēdē 20.oktobrī. Noteikumi nosaka kārtību dienesta transportlīdzekļu izmantošanai- gan
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo transportlīdzekļu, gan pašvaldības turējumā esoša
transportlīdzekļa izmantošanu, kompensācijas noteikšanu par sabiedriskā transporta izmantošanu
(ja tas saistīts ar semināru, kursu apmeklēšanu u.c. ar darbu saistītiem jautājumiem), saziņas
līdzekļu (tālruņi, fakss, internets) izmantošanu.
D.Ludrika sniedz papildus skaidrojumus uz deputātus interesējošiem jautājumiem.
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Plkst.14.05 aiziet deputāte V.Grigorjeva.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās mantas (transportlīdzekļi,
saziņas līdzekļi) un finanšu resursu efektīvu un racionālu izmantošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” 2 (Ā.Gaile, V.Purmale), NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.24 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Noteikumi ar pielikumiem pievienoti protokolam uz 14 lp.

43.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā
„Par atbalstu projektam „Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu
izveidošana”.
(E.STAPKĒVIČA)
ZIŅO: E.STAPKĒVIČA.
Šā gada 7.jūlijā Bauskas novada dome lēma par atbalstu projektam „Interaktīvo
pašvaldības informācijas punktu izveidošana”. Tas tika iesniegts izvērtēšanai LAD. Sagatavots
lēmuma projekts par grozījumiem 7.jūlija sēdes lēmuma 2 punktos; lūdz pieņemt sagatavoto
lēmuma projektu.
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā
Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 19.09.2011. vēstules
Nr.1-10/1690 „Par papildus iesniedzamo informāciju” 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes lēmumā „Par atbalstu projektam
„Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu izveidošana”” šādus grozījumus:
1. Konstatējošās daļas 2.rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Projektā paredzētie darbi – izveidot 3 interaktīvus pašvaldības informācijas punktus, kas
būtu izvietoti tirdzniecības centrā „RIMI Bauska”, Bauskas Tūrisma informācijas centrā
un Bauskas autoostā.”
2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
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„3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 15870,46,
no kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 13008,58, t.sk. no attiecināmajām izmaksām:
ELFLA finansējums ir 90 % - Ls 11707,72, pašvaldības līdzfinansējums Ls 4162,74 t.sk.
PVN 22%.”
SĒDE BEIGTA 2011.gada 27.oktobrī plkst.14.30.
Nākamā kārtējā Domes sēde 2011.gada 24.novembrī plkst. 14.

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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