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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2011.gada 29.septembrī
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SĒDI SASAUKTA 2011.gada 29.septembrī plkst.14
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 29.septembrī plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 17 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
Uģis ZELTIŅŠ
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” ţurnālists
2. Jānis BARANS- Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs
3. Voldemārs ČAČS- Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks
1. Līna DIMITRIJEVA- SIA „Reģionālie projekti” uzľēmumu vadītāja
4. Biruta GRANTIĽA- Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
5. Aleksandrs GURKOVSKIS- Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
6. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
7. Sandra KAZĀKA- Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
8. Zaiga KĀRKLIĽA- ekonomiste
9. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
10. Ina KRŪMIĽA- Sociālā dienesta vadītāja vietniece

11. Daina LAPKOVSKA- Meţotnes pamatskolas direktore
12. Oļģerts LĪKAIS- Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājs
13. Dagnija LUDRIKA – pašvaldības izpilddirektore
14. Agnese MACKEVIČA- Meţgaļu pamatskolas direktore
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. Sarmīte OĻEHNOVIČA- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
20. Aleksandrs RŪJA- SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis
21. Aija SPRIĽĶE- Izglītības pārvaldes vadītāja
22. Ilona SPURĶE- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
23. Dace ŠĶILIĽA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
24. Gunita VĪGUPA- Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes administrācijas informācija.
2. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmās redakcijas
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
apstiprināšanu.
4. Par aizľēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta
Uzvaras ciemā” īstenošanai.
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2001.gada 5.septembra lēmumā „Par papildus
finansējuma piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde”.
6. Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””.
7. Par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.
8. Par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr,14 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” precizēšanu.
9. Par grozījumiem vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes pamatskola” nolikumā.
10. Par grozījumiem vispārējās izglītības iestādes „Meţgaļu pamatskola” nolikumā.
11. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts budţeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai
Bauskas novadā laika periodā no 2011.gada septembra līdz decembrim” apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.3.
13. Par izglītības iestāţu vadītāju darba algu.
14. Par izglītības iestāţu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības jomā
mēneša darba algas likmi.
15. Par pedagogu mēneša darba algas likmi.
16. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada
Brunavas pagasta teritorijā.
17. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”.
18. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada
Ceraukstes pagasta teritorijā.
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19. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciema teritorijā”
īstenošanai.
20. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Codes
pagasta teritorijā un Bauskas pilsētas teritorijā Mēmeles upes labajā krastā.
21. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Dāviľu
pagasta teritorijā.
22. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Dāviľu pagasta Dāviľu ciemā” īstenošanai.
23. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Gailīšu
pagasta teritorijā.
24. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai.
25. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Jumpravas ciemā”
īstenošanai.
26. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Meţotnes ciemā”
īstenošanai.
27. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada
Vecsaules pagasta teritorijā.
28. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā”
īstenošanai.
29. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”
īstenošanai.
30. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma X, Bauskā
atsavināšanu.
31. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma X, Bauskā
atsavināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu zemes vienības daļai X, Bauskā, kadastra
apzīmējums X.
33. Par dzīvojamās mājas X, Codes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas
pārvaldniekam.
34. Par SIA „Īslīces ūdens” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu.
35. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” kustamās mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ”Īslīces ūdens”.
36. Par dienesta dzīvokli X, Bauskā.
37. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu.
38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Annu V.
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Dzidru N.
40. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim X, Codes pagastā un sociālā dzīvokļa
īres līguma noslēgšanu ar Daci Š.
41. Par pašvaldības dzīvokļu X, Dāviľu pagastā un X, Dāviľu pagastā apmaiľu.
42. Par pašvaldības dzīvokļa X, Bauskā izīrēšanu.
43. Par pašvaldības dzīvokļa X, Bauskā izīrēšanu.
44. Par dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
45. Par dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
46. Par sociālā dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
47. Par nosaukuma un adreses maiľu Olavu ielai Ceraukstes pagastā.
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48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu nekustamajam īpašumam X Brunavas
pagastā.
49. Par apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
50. Par apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiľu un iznomāšanu.
51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
52. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
53. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
54. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
55. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
56. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
57. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
58. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
59. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
60. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
61. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
62. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules pagastā
piekritību.
63. Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā piekritību.
64. Par grozījumiem Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X.
65. Par nomas līguma slēgšanu uz zemes vienību ar daļām ar kadastra apzīmējumiem X un X
Īslīces pagastā.
66. Par nomas līguma slēgšanu uz daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Brunavas pagastā.
67. Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja V.Veipa komandējumu.
Domes priekšsēdētājs V.Veips lūdz papildināt izsludināto darba kārtību ar 68.jautājumu par
ikgadējo atvaļinājumu domes priekšsēdētājam V.Veipam.
Iebildumu nav.
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 68.jautājumu.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
68. Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Bauskas novada domes priekšsēdētājam V.Veipam.
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1.§
Domes administrācijas informācija.
(D.LUDRIKA, V.VEIPS, V.PURMALE)
ZIĽO: D.LUDRIKA
Pašvaldības izpilddirektore D.Ludrika informē, ka šā gada septembrī Bauskas novada
administrācija izsniegusi 16 izziľas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas
nekustamā īpašuma- zemes un ēku- iegādei. Tabulā pievienota informācija par īpašumu
kadastrālo vērtību.
Notiek darbs, realizējot projektus. Projekti ir apjomīgi, daļa no tiem ir pabeigti, daļa
sākti. Liela apjoma ir divi ūdenssaimniecības attīstības projekti- vienu no tiem realizē SIA
„Īslīces ūdens”, otru- SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” sākusi
darbus Pilskalna ielā, tiks sākti darbi arī Birţu ielā Bauskā. Saimnieciskās nodaļas pārstāvji
piedalās visās būvsanāksmēs. Turpinās Bauskas rātsnama rekonstrukcija, sākti darbi Bauskas
pils atjaunošanas projekta otrajā kārtā, notiek iekštelpu remonts pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” filiālē.
Bauskas novada pašvaldības budţets pildās apmierinoši. Ienākuma nodoklis tiek
ieskaitīts plānotā apmērā. Tiek strādāts pie nākamā gada budţeta izstrādes nosacījumiem,
nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas principiem. Tiek strādāts pie daţāda veida
izcenojumiem, lai ieviestu vienotu kārtību, kā arī pie saistošo noteikumu gatavošanas.
Informāciju pieņem zināšanai.

2.§
Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmās
redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
(D.NIKOLĀJEVA, G.TARVIDS, U.KOLUŢS, L.DIMITRIJEVA)
ZIĽO: D.NIKOLĀJEVA.
D.Nikolājeva informē, ka pabeigts teritorijas plānojuma izstrādes pirmais posms,
sagatavota tā 1.redakcija un vides pārskata 1.redakcija, kas tiks nodoti sabiedriskajai
apspriešanai no 2011.gada 10.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim. Paziľojums par sabiedrisko
apspriešanu tiks publicēts laikrakstos „Bauskas Novada Vēstis”, „Bauskas Dzīve”, kā arī
„Latvijas Vēstnesis”. Teritorijas plānojumu izstrādāja firma „Reģionālie projekti” un vides
pārskatu izstrādāja „Baltijas Vides forums”. Teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmā
redakcija tika izskatīta Vides un attīstības komitejas sēdē. Notikušas darba grupas sanāksmes,
tajās izskatīti 31 fizisko un juridisko personu iesniegumi. Tika saľemts priekšlikums par grants
karjeru Vecsaules pagastā, notika tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un priekšlikumi ľemti vērā
apbūves noteikumos.
SIA „Reģionālie projekti” pārstāve L.Dimitrijeva:
Teritorijas plānojumam izstrādātas divas daļas- pirmā daļa ir teritorijas izmantošana un
apbūves noteikumi, otrā ir grafiskā daļa. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ľemti vērā 9 pārvalţu
teritorijas plānojumi, daţādi nosacījumi, iedzīvotāju iesniegumi. Teritorijas plānojuma
koncepcija- vienotas normas visā pašvaldības teritorijā tās izmantošanai un apbūvei, ľemot vērā
katra ciema individualitāti. Tika izvērtēti esošie plānojumi, spēkā esošie apbūves regulējumi,
saglabājot katras teritorijas individualitāti. Apbūves noteikumi sastāv no trīs daļām: 1) vispārīgie
noteikumi; 2) noteikumi urbanizētām vietām; 3) noteikumi lauku teritorijām. Svarīga teritorijas
plānotās izmantošanas karte. Plānā redzamas funkcionālās zonas Bauskā un ciemos. Noteikta
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lauku zonas atļautā galvenā izmantošana, apbūves blīvums. Ir pārskatīti ciemu statusi Brunavā
un Codē. Pašreiz ir 38 ciemi. Noteikti zonējumu veidi Bauskā un lauku teritorijā. Ľemot vērā
Vides un attīstības komitejas sēdes ieteikumus, apbūves augstums laukos dzīvojamām mājām ir
12 m, bet raţošanas ēkām augstums nav ierobeţots, tas saskaľojams ar būvvaldi. Noteikumi
papildināti ar punktu par radioaktīvo vielu glabāšanu. Sabiedriskās apspriešanas plānotas visos
pagastos, pirmā sanāksme notiks Vecsaules tautas namā, bet pēdējā- Bauskas kultūras centrā.
Projekts būs pieejams un apskatāms pašvaldības mājas lapā.
Jautājumu par ziľoto nav. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36. un 38.punktu un Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
10. un 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmo redakciju
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai.
2. Sabiedriskās apspriešanas termiľu noteikt no 2011.gada 10.oktobra līdz 2011.gada
5.decembrim.
3. Publicēt paziľojumu par Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmās
redakcijas sabiedrisko apspriešanu laikrakstos „Bauskas Novada Vēstis”, „Bauskas
Dzīve” un „Latvijas Vēstnesis” , kā arī ievietot pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.

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)
ZIĽO: I.SPURĶE.
Bauskas novada pašvaldības budţeta grozījumu materiāli sagatavoti 6 pielikumos un
skaidrojums par tiem sniegts paskaidrojuma rakstā. Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts
komiteju apvienotajā sēdē 22.septembrī. Lūdz apstiprināt pamatbudţeta ieľēmumus 13 412 849
latu apmērā, speciālā budţeta ieľēmumus 340 466 latus apmērā, ziedojumu un dāvinājumu
ieľēmumus- 5340 latu apmērā; pamatbudţeta izdevumus 15 487 357 latu, speciālā budţeta
izdevumus 452 549 latu un ziedojumu un dāvinājumu izdevumus 6327 latu apmērā.
Pamatbudţeta ieľēmumos palielinājums ir nenodokļu ieľēmumos, maksas pakalpojumos un
citos pašu ieľēmumos, valsts budţeta transfertiem.
Jautājumu 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 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţetu”” saskaľā ar pielikumu.
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam pielikumā uz 5 lp.

4.§
Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā” īstenošanai.
(A.GURKOVSKIS)
ZIĽO: A.GURKOVSKIS.
Lai īstenotu ūdenssaimniecības attīstības projektu Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā,
nepieciešams lūgt aizľēmumu Valsts kasē 257 534 latu apmērā. Aizľēmuma atmaksas termiľš ir
10 gadi, atmaksa sākama nākošajā – 2012.gadā. Lēmuma projekts tika atbalstīts komiteju
apvienotajā sēdē 22.septembrī.
Iebildumu nav.
2010.gada 13.jūlijā noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/107/079
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2011.gadam”
17.panta septīto daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzľemties ilgtermiľa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2011.gadā ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizľēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā” īstenošanai Ls 257 534 (divi simti
piecdesmit septiľi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizľēmuma atmaksas termiľš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizľēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2012.gadā.
3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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5.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 5.septembra lēmumā
„Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde”.
(D.ŠĶILIĽA)
ZIĽO: D.ŠĶILIĽA.
Lai nodrošinātu dzeramā ūdens atdzelţošanas iekārtas uzstādīšanu Elektriķu ciemā,
nepieciešams noslēgt līgumu atbilstoši iepirkuma rezultātiem. Sagatavots lēmuma projekts, kas
paredz grozīt Bauskas novada domes ārkārtas sēdē 5.septembrī pieľemto lēmumu, atļaujot
līgumus slēgt pārvaldes vadītājam.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada dome 2011.gada 5.septembrī pieľēma lēmumu „Par papildus
finansējuma piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde””, ar kuru Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” piešķirts finansējums Ls 14 075 dzeramā ūdens
atdzelţošanas iekārtu uzstādīšanai Bauskas novada Codes pagasta Elektriķu ciemā.
Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” 2011.gada
31.marta nolikuma 7.17.apakšpunktam pārvaldes vadītājs pārvaldes apstiprinātā budţeta ietvaros
slēdz līgumus par piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem pārvaldei par summu, kas
nepārsniedz Ls 3000 (trīs tūkstoši latu). Savukārt 7.18.apakšpunkts nosaka, ka līgumus, kas
pārsniedz Ls 3000 (trīs tūkstoši latu) summu, slēdz atbilstoši domes lēmumam.
Lai nodrošinātu dzeramā ūdens atdzelţošanas iekārtu uzstādīšanu Bauskas novada Codes
pagasta Elektriķu ciemā, nosakāms, ka pārvaldes vadītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu par summu Ls
14 075. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Grozīt Bauskas novada domes 2011.gada 5.septembra lēmuma „Par papildus finansējuma
piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde”” 1.punktu, papildinot ar 1¹.punktu šādā redakcijā:
„1¹. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei
Šķiliľai noslēgt līgumu atbilstoši iepirkuma „Dzeramā ūdens sagatavošanas ierīču piegāde un
būvniecība”, identifikācijas Nr. BNA 2011/045, rezultātiem”.

6.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Vispārējā tipa pansionāts
„Derpele””.
(A.FELDMANIS)
ZIĽO: A.FELDMANIS.
Pansionāta „Derpele” direktors A.Feldmanis lūdz piešķirt papildus līdzekļus 2252 latu
apmērā ēdināšanas izdevumiem un
Īslīces veco ļauţu sociālās aprūpes centra ēkas
rekonstrukcijas dokumentācijas sakārtošanai. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts komiteju
apvienotajā sēdē.
Jautājumu ziľotājam nav.
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Bauskas novada domē 2011.gada 1.septembrī saľemta Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” vēstule Nr.1-13/38 „Par papildus budţeta
finansējumu”, kurā izteikts lūgums sakarā ar pārtikas preču cenu pieaugumu piešķirt papildus
finansējumu ēdināšanai. 2011.gada 14.septembrī saľemta vēstule Nr.1-13/41
par
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Ls 652,46 apmērā Īslīces veco ļauţu sociālās aprūpes
centra ēkas rekonstrukcijas dokumentācijas sakārtošanai. Vēstulei pievienots Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas 2011.gada
18.janvāra pārbaudes akts Nr.22/11.3-3.1-1.
Izskatot pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” iesniegumu, lai
nodrošinātu pansionāta klientu racionālu ēdināšanu, struktūrvienības Īslīces veco ļauţu sociālās
aprūpes centra ēkas rekonstrukcijas dokumentācijas sakārtošanu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (U.Zeltiľš), NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 2252 (divi tūkstoši divsimt piecdesmit divi lati) no
Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās iestādei
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””, tai skaitā Ls 1599 ēdināšanas izdevumiem un Ls
653 struktūrvienības Īslīces veco ļauţu sociālās aprūpes centra ēkas rekonstrukcijas
dokumentācijas sakārtošanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no pašvaldības budţeta līdzekļu atlikuma
iestādei „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

7.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības interešu
izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.
( A.NOVICKIS)
ZIĽO: A.NOVICKIS.
Bauskas novada domē saľemts Bērnu un jauniešu centra direktores B.Svarenieces
iesniegums. Tajā lūgts piešķirt papildus finansējumu iestādes deviľu logu nomaiľai.
Iesniegumam pievienots Valsts darba inspekcijas rīkojums par logu neapmierinošo stāvokli.
Lēmuma projekts skatīts gan Izglītības, kultūras un sporta lietu, gan komiteju apvienotajā sēdē.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ľemot vērā Bauskas Bērnu un jauniešu centra
direktores B.Svarenieces 02.09.2011. vēstuli Nr.1-10/27 „Par logu nomaiľu”, Valsts darba
inspekcijas Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijas 11.05.2011. rīkojumu Nr.013-2011-001
un 2011.gada 27.maija apsekošanas aktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2011.gadā no budţeta atlikuma Bauskas novada
pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ēkas Kalna
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ielā 14, Bauskā deviľu logu nomaiľai Ls 3647 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit septiľi
lati).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no pašvaldības budţeta līdzekļu atlikuma
iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

8.§
Par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.14
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” precizēšanu.
(I.KRŪMIĽA, M.MĀKULĒNS, V.VEIPS)
ZIĽO: I.KRŪMIĽA.
Bauskas novada domes sēdē šā gada 30.jūnijā tika apstiprināti grozījumi saistošajos
noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem un nosūtīti atzinuma saľemšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ir saľemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinums, tajā lūgts precizēt atsevišķus noteikumu punktus. Ľemot vērā šos
ieteikumus, veikti precizējumi saistošajos noteikumos, tie izskatīti un atbalstīti Sociālo un
veselības lietu komitejas sēdē. I.Krūmiľa lūdz atstāt spēkā noteikumu 32.punkta redakciju tā, kā
to piedāvāja Sociālais dienests. Deputāti atbalsta Sociālā dienesta priekšlikumu. Priekšsēdētājs
aicina balsot par lēmuma projektu ar labojumu noteikumu 32.punktā.
Bauskas novada dome 2011.gada 30.jūnijā izdeva saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” (turpmāk – saistošie noteikumi). Atbilstoši likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika nosūtīti izvērtēšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2011.gada 11.augustā Bauskas novada domē saľemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstule (reģistrēta ar Nr.1798) ar ierosinājumu veikt precizējumus
saistošajos noteikumos.
Iepazīstoties ar vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja, ka ir veicami precizējumi
saistošo noteikumu 2. un 8.punktā attiecībā par piešķirto dzīvokļa pabalstu par mājokli ar malkas
apkuri un pabalstu mācību gada uzsākšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
norāda, ka minētie pabalsti tiek izmaksāti (piešķirti) bezskaidras naudas norēķinu veidā, bet nav
atšifrēts kā notiks preču iegāde.
Saistošo noteikumu 2.punktā noteikts, ka „14.3. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas
norēķina veidā, pārskaitot malkas piegādātājam saskaľā ar izrakstīto rēķinu”. Savukārt 8.punktā
noteikts, ka „32. Pabalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot mācību
piederumu tirgotājam saskaľā ar izrakstīto rēķinu”. Atzīstams, ka ir veicami precizējumi
2.punktā papildinot, ka izrakstot rēķinu pabalsta saľēmējam jāuzrāda lēmums par pabalsta
piešķiršanu, bet 8.punkts izsakāms jaunā redakcijā „32. Pabalsts tiek izmaksāts natūrā – dāvanu
kartes veidā. Pabalsta saľēmējs dāvanu karti saľem Sociālajā dienestā. Dāvanu kartes iegādājas
Sociālais dienests, ľemot vērā iepirkuma rezultātu”.
Bez tam vēstulē tiek ierosināts veikt precizējumu vai svītrojumu saistošo noteikumu
9.punktā kas nosaka, „41.1 Ka personām, kuras neattaisnotu iemeslu dēļ zaudējušas bezdarbnieka
statusu un reģistrējušās kā darba meklētājas, bet nav gatavas nekavējoties stāties darba attiecībās
kā to nosaka Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkts,
nepiešķir pašvaldības sociālos pabalstus”.
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālo
palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viľa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma
novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likuma "Par sociālo
drošību" 26. - 30.pantam. Nestrādājošiem pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeľa
saľēmējiem saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmo daļu
ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Atteikt piešķirt vai pārtraukt sniegt
sociālo palīdzību var personai, kura nepilda Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
7.panta noteiktos pienākumus, ka arī neatbilst citiem attiecīgo jomu regulējošajos ārējos
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Ľemot vērā augstākminēto saistošo noteikumu 9.
punkts ir svītrojams.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””:
1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„14.3. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot malkas
piegādātājam saskaľā ar rēķinu, kas tiek izrakstīts pabalsta saľēmējam uzrādot lēmumu par
pabalsta piešķiršanu”.
1.2. izteikt 8.punktu jaunā redakcijā:
„32. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot kancelejas preču
veikalam saskaľā ar rēķinu, kas tiek izrakstīts pabalsta saľēmējam, uzrādot lēmumu par
pabalsta piešķiršanu.”
2. Svītrot 9. punktu.
3. Publicēt precizētos Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.14
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” Bauskas novada domes
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
4. Nosūtīt precizētos Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.14
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” rakstveidā un elektroniskā
veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Noteikumi pievienoti protokolam pielikumā uz 2 lapām.

9.§
Par grozījumiem vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes pamatskola”
nolikumā.
(D.LAPKOVSKA)
ZIĽO: D.LAPKOVSKA.
Meţotnes pamatskolas direktore D.Lapkovska lūdz apstiprināt grozījumus skolas
nolikuma 7.punktā par īstenojamām izglītības programmām un 52.punktu izteikt jaunā redakcijā.
Lēmuma projekts tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu, un ľemot vērā vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes pamatskola” direktores
Dainas Lapkovskas 2011.gada 25.augusta iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes pamatskola”
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 7.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), pirmsskolas
izglītības programmu (kods 01011111).”
2. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:
„52. Skolas grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas novada centralizētā grāmatvedība.”

10.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Meţgaļu pamatskola” nolikumā.
(A.MACKEVIČA)
ZIĽO: A.MACKEVIČA.
Meţgaļu pamatskolas direktore A.Mackeviča lūdz apstiprināt grozījumus skolas
nolikumā (nosauc tos). Jautājuma izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas sēdē.
Jautājumu, iebildumu 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 ľemot vērā
vispārējas izglītības iestādes „Meţgaļu pamatskola” direktores A.Mackevičas 2011.gada
7.septembra iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Meţgaļu pamatskola”
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Meţgaļu pamatskola” (turpmāk – skola) ir Bauskas
novada domes (turpmāk – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā. Pirmsskolas izglītības
programmu īsteno Meţgaļu pamatskolas pirmsskolas izglītības struktūrvienība „Meţgaļi”
(adrese: „Meţgaļu pamatskola”, „Meţgaļi”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907).”
2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. īstenot pilnu pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.”
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3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno: pamatizglītības
programmu (kods 2101 11 11); pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11) un
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56
11).”
4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Skolēnu uzľemšana skolā notiek MK noteikumos noteiktajā kārtībā, pirmsskolas izglītības
programmā- pašvaldības noteiktajā kārtībā.”
5. Izteikt 11.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: „Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā
ir mācību stunda, struktūrvienībā „Meţgaļi” - rotaļnodarbība.”
6. Papildināt 14.punktu ar otro teikumu: „Rotaļnodarbību ilgumu nosaka izglītības programma.”
7. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaľā ar skolas izstrādāto kārtību.”
8. Papildināt 20.punktu ar trešo teikumu: „Iestādes struktūrvienībai var būt struktūrvienības
vadītājs, kuru pieľem un atbrīvo no darba, kā arī nosaka pienākumus skolas direktors.”

11.§
Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts budţeta mērķdotācijas
sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika
periodā no 2011.gada septembra līdz decembrim” apstiprināšanu.
(A.SPRIĽĶE, V.GRIGORJEVA, Z.KĀRKLIĽA)
ZIĽO: A.SPRIĽĶE.
Noteikumi par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budţeta mērķdotācija pedagogu darba
samaksai, sagatavoti laika periodam no 2011.gada septembra līdz decembrim. Iepriekšējie
noteikumi darbojās no 2011.gada janvāra līdz 31.augustam. Mērķdotācija tiek sadalīta, balstoties
uz tarifikācijām, atlikumu novirzot uz mērķdotācijas rezerves fondu. Ja tur veidojas atlikums, to
pārceļ uz nākošo finanšu gadu. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas un komiteju apvienotajā sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, 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.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada Domes noteikumus Nr.19 „Par kārtību, kādā tiek veikta
valsts budţeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai Bauskas
novadā laika periodā no 2011.gada septembra līdz decembrim” saskaľā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.septembri.
Noteikumi pievienoti protokolam pielikumā uz 2 lapām.
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12.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos
Nr.3.
(A.SPRIĽĶE)
ZIĽO: A.SPRIĽĶE.
Izglītības pārvaldes vadītāja A.Spriľķe lūdz apstiprināt grozījumus noteikumos par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu skolās. Jautājums
izskatīts divu komiteju- Izglītības, kultūras un sporta lietu, kā arī komiteju apvienotajā sēdēs.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.3 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1. četras mācību stundas nedēļā 1., 2., 3., 4. klasēs;”
1.2. izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.2. trīs mācību stundas nedēļā 5., 6.klasēs;”
1.3. izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. divas mācību stundas nedēļā 7., 8., 9. klasēs;”
1.4. izteikt 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāţu administrācijas un
pedagogu (izľemot pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogus un vispārējās izglītības
iestāţu mācību priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts” (1.tabula) jaunā redakcijā
saskaľā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka grozījumi piemērojami ar 2011.gada 1.septembri.
1.tabula pievienota protokolam pielikumā uz 1 lapas.

13.§
Par izglītības iestāţu vadītāju darba algu.
(A.SPRIĽĶE)
ZIĽO: A.SPRIĽĶE.
Saskaľā ar „Pedagogu darba samaksas noteikumiem” un Ministru kabineta noteikumiem
par mērķdotācijas sadali, kā arī ľemot vērā izglītojamo skaitu šā gada 1.septembrī, sagatavots
lēmuma projekts par darba algas noteikšanu skolu vadītājiem. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu,
algas ir ar samazinājumu, jo mazāka ir kopējā mērķdotācijas summa. Pēc komiteju apvienotās
sēdes veikti redakcionāli labojumi, algas likmi nosakot tikai septembrī.
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.
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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 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
noteikt 2011.gada septembrī šādas Bauskas novada izglītības iestāţu vadītāju darba algas likmes
(latos):
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 GRANTIĽA

Darba algas
likme

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
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14.§
Par izglītības iestāţu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības
jomā mēneša darba algas likmi.
(A.SPRIĽĶE)
ZIĽO: A.SPRIĽĶE.
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
vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem, ľemot vērā izglītojamo skaitu. Lēmuma
projektā pēc komiteju apvienotās sēdes veikti redakcionāli grozījumi, nosakot algas likmi tikai
septembrī.
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 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt 2011.gada septembrī šādas Bauskas novada izglītības iestāţu vadītāju vietnieku un
struktūrvienību vadītāju izglītības jomā darba algas likmes (latos):
N.p.k. Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Algas likme
Ls
Vispārējās izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir šāds
valsts finansēto izglītojamo skaits:
no 1201 un vairāk
551
no 1001 līdz 1200
523
no 801 līdz 1000
493
no 601 līdz 800
472
no 401 līdz 600
433
no 251 līdz 400
419
no 151 līdz 250
405
no 101 līdz 150
392
līdz 100
374
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības iestādē,
kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:
no 601 līdz 800
432
no 401 līdz 600
404
no 251 līdz 400
397
no 151 līdz 250
391
no 101 līdz 150
385
līdz 100
374
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3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā:
struktūrvienībā, kura īsteno vispārējās pamatizglītības 374
programmu
struktūrvienībā, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, 363
ar pirmsskolas izglītojamo skaitu no 24 līdz 69 izglītojamajiem
(ieskaitot)
struktūrvienībā, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, 374
ar pirmsskolas izglītojamo skaitu 70 un vairāk izglītojamie
izglītības iestādē, kura īsteno vakara (maiľu) vispārējās vidējās 374
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 pedagogu mēneša darba algas likmi.
(A.SPRIĽĶE, R.ČAKĀNE)
ZIĽO: A.SPRIĽĶE.
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, ľemot vērā
pedagoģiskā darba stāţu. Arī šis jautājums skatīts komiteju apvienotajā sēdē. Algu likmes
pedagogiem noteiktas septembrī.
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 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt 2011.gada septembrī Bauskas novada izglītības iestādēs šādas pedagogu mēneša
darba algas likmes (latos):
Pedagoģiskā darba stāţs (gados)

N.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

Izglītības metodiķis interešu izglītības
iestādē
Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
17

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

320

325

330

285

290

295

3.

4.

5.
6.
7.
8.

klašu piepildījumu līdz 13 (ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
310
315
320
klašu piepildījumu no 14 līdz 19
(ieskaitot) izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
315
320
325
klašu piepildījumu 20 un vairāk
izglītojamie
Pirmsskolas izglītības pedagogs
270
275
280
Interešu izglītības pedagogs
270
275
280
Pedagogs
speciālajā
vai
270
275
280
vispārizglītojošajā internātskolā
Profesionālās
ievirzes
izglītības
270
275
280
pedagogs
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.

16.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Brunavas pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS, V.PURMALE, J.RUMBA)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Lai nodrošinātu Brunavas pagasta iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus- dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu, piegādi, kanalizācijas notekūdeľu
savākšanu, aizvadīšanu, attīrīšanu un pieslēguma nodrošināšana centralizētajām ūdens un
kanalizācijas sistēmām- noteikts, ka šos pakalpojumus nodrošina Brunavas pagasta pārvalde.
Sagatavotais lēmuma projekts izskatīts komiteju apvienotajā sēdē, lūdz to atbalstīt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Brunavas pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka Bauskas novada Brunavas pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Brunavas pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana, dzeramā ūdens
piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem;
1.2. kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu vadiem, notekūdeľu
savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeľu attīrīšana un attīrīto
notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei;
1.3. pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām.
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2.
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Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Brunavas pagastā spēkā ir tarifi, kas apstiprināti
ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”.
Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2009.gada 29.oktobra lēmumu „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Brunavas
pagasta Ērgļu ciemā”.

17.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS, M.MĀKULĒNS, J.LANDORFS, V.PURMALE, V.VEIPS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
SIA „Geo Comsultants” izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu projektam par
ūdenssaimniecības attīstību Brunavas pagasta Grenctāles ciemā un iesniegusi apstiprināšanai.
Projekta kopējais finansējums ir Ls 343190,88. Investīciju projektā iekļauti pasākumi ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, artēziskā
urbuma rekonstrukcija, notekūdeľu attīrīšanas iekārtu būve un kanalizācijas sūkľu stacijas
izbūve. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināms priekšfinansējums un
līdzfinansējums.
Deputātu priekšlikums- svītrot lēmuma projekta 1.punktā vārdus „izstrādāto tarifa
politiku”.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”.
2. Apstiprināt Brunavas pagasta Grenctāles ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
330 129,56
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
270 598,00
Pašvaldības budžets
40 589,70
ERAF finansējums

230 008,30

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

59 531,56
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3. Apstiprināt Brunavas pagasta Grenctāles ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1115 m) un paplašināšana (L=30 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3.
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
3.4.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1 gab.;
3.5.
kanalizācijas sūkľu stacijas izbūve – 1 gab.
4. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saľēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

18.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Ceraukstes pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā noteikts, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus- dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, piegāde, kanalizācijas notekūdeľu
aizvadīšana, notekūdeľu attīrīšana un pieslēguma nodrošināšana centralizētajām ūdens un
kanalizācijas sistēmām - nodrošina Ceraukstes pagasta pārvalde. Izľēmums ir Mūsas un Janeiku
ciems, kuros šos pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” un SIA „Lielzeltiľi”.
Lūdz deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Bauskas novada Ceraukstes pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Ceraukstes pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1.
dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana, dzeramā
ūdens piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem, izľemot Mūsas ciema
daļu, kur šos pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” saskaľā ar
Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA
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„Bauskas ūdenssaimniecība” un Janeiku ciemu, kur šos pakalpojumus nodrošina SIA
„Lielzeltiľi”.
1.2.
kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu vadiem,
notekūdeľu savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeľu attīrīšana
un attīrīto notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei, izľemot Janeiku ciemu, kur šos
pakalpojumus nodrošina SIA „Lielzeltiľi”.
1.3.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens sistēmām, izľemot Mūsas ciema
daļu, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” saskaľā ar
Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” un Janeiku ciemu, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA
„Lielzeltiľi”.
1.4.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām kanalizācijas sistēmām, izľemot Janeiku
ciemu, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA „Lielzeltiľi”.
2. Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Ceraukstes pagastā, klientiem, kuriem
ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Ceraukstes pagasta pārvalde, spēkā ir tarifi, kas
apstiprināti ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada
pašvaldības pārvaldēs”.

19.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Saľemts izstrādātais tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības attīstības
projektam Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā. Projekta kopējās izmaksas - Ls 428533,54 tai skaitā
attiecināmās izmaksas Ls 352257 un neattiecināmās izmaksas Ls 77276,54. Projekta pasākumi
ir- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas tīkla paplašināšana un kanalizācijas sūkľa
stacijas izbūve. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināms priekšfinansējums un līdzfinansējums.
Deputāti balso par lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā- svītrojot vārdus „izstrādāto
tarifa politiku”.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā”.
2. Apstiprināt Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
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Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets

Ls
425 944,58
349 134,90
52 370,24

ERAF finansējums

296 764,67

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

3.

4.
5.

6.
7.

76 809,68
Apstiprināt Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1. ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=354 m) un paplašināšana (L=1402 m);
3.2. kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=4207 m);
3.3. kanalizācijas sūkľa stacijas izbūve – 2 gab.
Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saľēmējiem.
Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

20.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Codes pagasta teritorijā un Bauskas pilsētas teritorijā Mēmeles upes
labajā krastā.
(J.FELDMANIS, J.RUMBA)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Sagatavots lēmuma projekts kas nosaka, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus Codes pagasta teritorijā nodrošina Codes pagasta pārvalde, veicot dzeramā ūdens
ieguvi un piegādi patērētājiem, kanalizācijas notekūdeľu savākšanu, attīrīšanu un aizvadīšanu.
Jauncodes un Elektriķu ciemos šos pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts komiteju apvienotajā sēdē.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Codes pagasta un daļai Bauskas
teritorijas iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka Bauskas novada Codes pagasta teritorijā un Bauskas pilsētas teritorijā
Mēmeles upes labajā krastā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta
pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus:
1.1.
dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana, dzeramā
ūdens piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem;
1.2.
kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu vadiem,
notekūdeľu savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeľu attīrīšana
un attīrīto notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei, izľemot Bauskas pilsētas teritoriju
Mēmeles upes labajā krastā, Jauncodes un Elektriķu ciemus, kur šos pakalpojumus
nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” saskaľā ar Bauskas novada domes
2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
1.3.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām,
izľemot kanalizācijas sistēmas Bauskas pilsētas teritorijā Mēmeles upes labajā krastā,
Jauncodes un Elektriķu ciemos, kur šos pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” saskaľā ar Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par
līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
2. Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Codes pagastā un Bauskas pilsētas teritorijā
Mēmeles upes labajā krastā klientiem, kuriem ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz
Codes pagasta pārvalde, spēkā ir tarifi, kas apstiprināti ar Bauskas novada domes
2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu
apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 5.septembra lēmumu
„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Codes
pagasta teritorijā”.

21.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Dāviņu pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Lai nodrošinātu Dāviľu pagasta iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus, sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka, ka šā pakalpojuma - dzeramā ūdens
ieguve un piegāde, notekūdeľu aizvadīšana, attīrīšana, kā arī pieslēguma nodrošināšana
centralizētajām sistēmām- sniedzēja ir Dāviľu pagasta pārvalde. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Dāviľu pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka Bauskas novada Dāviľu pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Dāviľu pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1.
dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana, dzeramā
ūdens piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem;
1.2.
kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu vadiem,
notekūdeľu savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeľu attīrīšana
un attīrīto notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei;
1.3.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām.
2. Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Dāviľu pagastā spēkā ir tarifi, kas apstiprināti ar
Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”.

22.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta
Dāviņu ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
SIA „Geo Consultants” ir izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu projektam par
ūdenssaimniecības attīstību Dāviľu pagastā. Izstrādāts investīciju projekta finanšu plāns,
kopējais finansējums ir Ls 222351,11, no tiem attiecināmās izmaksas ir Ls 182255,01 un
neattiecināmās izmaksas - Ls 40096,10. Projekta pasākumi ir - kanalizācijas tīklu paplašināšana,
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kanalizācijas sūkľa stacijas izbūve un
rekonstrukcija. Lūdz apstiprināt izstrādāto TEP un nodrošināt projekta priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu.
Tiek labots lēmuma projekta 1.punkts, svītrojot vārdus „izstrādāto tarifa politiku”.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Dāviľu pagasta
Dāviľu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Dāviľu pagasta Dāviľu ciemā”.
2. Apstiprināt Dāviľu pagasta Dāviľu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
finanšu plānu:
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Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets

Ls
221 314,59
181 405,40
27 210,81

ERAF finansējums

154 194,59

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

39 909,19

3. Apstiprināt Dāviľu pagasta Dāviľu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā
iekļautos pasākumus:
3.1.
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1121 m);
3.2.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija – 1 gab.;
3.3.
kanalizācijas sūkľa stacijas izbūve – 1 gab.;
3.4.
kanalizācijas sūkľa stacijas rekonstrukcija – 1 gab.;
4. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviľu pagasta pārvalde” sagatavot investīciju
projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma saľēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kasē noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

23.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Gailīšu pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Lai nodrošinātu Gailīšu pagasta iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus- dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu, piegādi, kanalizācijas notekūdeľu
savākšanu, aizvadīšanu, attīrīšanu un pieslēguma nodrošināšana centralizētajām ūdens un
kanalizācijas sistēmām- noteikts, ka šos pakalpojumus nodrošina Gailīšu pagasta pārvalde.
Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts komiteju apvienotajā sēdē.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Gailīšu pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka Bauskas novada Gailīšu pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Gailīšu pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1.
dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana, dzeramā
ūdens piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem;
1.2.
kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu vadiem,
notekūdeľu savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeľu attīrīšana
un attīrīto notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei;
1.3.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām.
2. Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Gailīšu pagastā spēkā ir tarifi, kas apstiprināti ar
Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2010.gada 2.jūlija lēmumu „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Gailīšu
pagasta Pāces ciemā” un 2009.gada 26.novembra lēmumu „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras
ciemā”.

24.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
SIA „Firma Design and Construction” izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu
(TEP) projektam par ūdenssaimniecības attīstību Gailīšu pagasta Mūsas ciemā. Sagatavotais
lēmuma projekts paredz apstiprināt izstrādāto TEP, projekta finanšu plānu par kopējo
finansējumu 374 084,94 latiem un projekta pasākumus- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvi, notekūdeľu attīrīšanas iekārtas būvi
un artēziskā urbuma rekonstrukciju. Lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejas sēdē.
Deputāti balso par lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā, svītrojot vārdus „izstrādāto
tarifa politiku”.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā”.
2. Apstiprināt Gailīšu pagasta Mūsas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
finanšu plānu:
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Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets

Ls
374 084,94
306 627,00
45 994,05

ERAF finansējums

260 632,95

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

67 457,94
3.Apstiprināt Gailīšu pagasta Mūsas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā
iekļautos pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1400 m) un paplašināšana (L=250 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3.
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
3.4.
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=200 m) un paplašināšana (L=1010 m);
3.5.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1 gab.
4. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saľēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

25.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta
Jumpravas ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
SIA „Geo Comsultants” izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu projektam par
ūdenssaimniecības attīstību Meţotnes pagasta Jumpravas ciemā un iesniegusi apstiprināšanai.
Projekta kopējais finansējums ir 367030,90 lati. Investīciju projektā iekļauti pasākumi ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, artēziskā
urbuma rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu paplašināšana un notekūdeľu attīrīšanas iekārtas
rekonstrukcija. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināms priekšfinansējums un
līdzfinansējums.
Deputāti nolemj lēmuma projekta 1.punktā svītrot vārdus „izstrādāto tarifa politiku”.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Meţotnes pagasta
Jumpravas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Jumpravas ciemā”.
2. Apstiprināt Meţotnes pagasta Jumpravas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
354 461,24
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
290 542,00
Pašvaldības budžets
43 581,30
ERAF finansējums

246 960,70

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

63 919,24
3. Apstiprināt Meţotnes pagasta Jumpravas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=929 m) un paplašināšana (L=96 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3.
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
3.4.
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1425 m);
3.5.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija – 2 gab.
4. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saľēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

26.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta
Meţotnes ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS
SIA „Geo Consultants” izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu projektam par
ūdenssaimniecības attīstību Meţotnes pagasta Meţotnes ciemā. Lūdz lemt par tā apstiprināšanu,
finanšu plāna un projekta pasākumu- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, artēziskā urbuma rekonstrukcija- apstiprināšanu.
Šā projekta kopējais finansējums ir 428205,36 lati. Lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu
ar labojumu 1.punktā.

28

Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Meţotnes pagasta
Meţotnes ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Meţotnes ciemā”.
2. Apstiprināt Meţotnes pagasta Meţotnes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
411 847,60
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
337 580,00
Pašvaldības budžets
50 637,00
ERAF finansējums

286 943,00

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

74 267,60
3. Apstiprināt Meţotnes pagasta Meţotnes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1. ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1430 m) un paplašināšana (L=240 m);
3.2. dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3. artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
3.4. kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=1028 m) un paplašināšana (L=90 m);
3.5. notekūdeľu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija – 1 gab.
4. Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saľēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

27.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Vecsaules pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Sagatavotais lēmuma projekts nosaka, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumusdzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem, kanalizācijas notekūdeľu
aizvadīšanu, savākšanu un attīrīšanu, kā arī pieslēguma nodrošināšanu centralizētām ūdens un
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kanalizācijas sistēmām- nodrošina Vecsaules pagasta pārvalde. Lēmuma projekts izskatīts
komiteju apvienotajā sēdē 22.septembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu Bauskas novada Vecsaules pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Bauskas novada Vecsaules pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1.
dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana,
dzeramā ūdens piegāde pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem;
1.2.
kanalizācijas notekūdeľu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeľu
vadiem, notekūdeľu savākšana specializētās notekūdeľu attīrīšanas ietaisēs,
notekūdeľu attīrīšana un attīrīto notekūdeľu novadīšana līdz ūdenstilpnei;
1.3.
pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām.
2. Noteikt, ka šī lēmuma pieľemšanas brīdī Vecsaules pagastā spēkā ir tarifi, kas apstiprināti ar
Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 2.jūlija lēmumu „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Vecsaules
pagasta Ozolaines ciemā”.

28.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums projektam par ūdenssaimniecības attīstību
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā. Lūdz apstiprināt izstrādāto TEP, finanšu plānu un investīciju
projekta pasākumus- ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kanalizācijas sūkľa stacijas izbūvi,
kanalizācijas tīkla rekonstrukciju, notekūdeľu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Šā projekta kopējais
finansējums ir Ls 361 592,00 lati.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā”.
2. Apstiprināt Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets

Ls
359 837,32
294 948,62
44 242,29

ERAF finansējums

250 706,33

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

4.
5.

6.
7.

64 888,70
3. Apstiprināt Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1647 m);
3.2.
kanalizācijas sūkľa stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3.
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=813 m) un paplašināšana (L=1075
m);
3.4.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1 gab.
Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saľēmējiem.
Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

29.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
SIA „Geo Consultants” izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu projektam par
ūdenssaimniecības attīstību Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā. Lūdz lemt par tā apstiprināšanu,
finanšu plāna un projekta pasākumu- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, dzeramā ūdens
sagatavošanas stacijas izbūve, artēziskā urbuma rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu paplašināšana,
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu izbūve- apstiprināšanu. Šā projekta kopējais finansējums ir
413 079,80 lati. Lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā.

31

Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Geo Consultants” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”.
2. Apstiprināt Vecsaules pagasta Vecsaules ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
396 723,26
t.sk.
Attiecināmās izmaksas
325 183,00
Pašvaldības budžets
48 777,45
ERAF finansējums

276 405,55

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

3.

4.
5.

6.
7.

71 540,26
Apstiprināt Vecsaules pagasta Vecsaules ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1606 m) un paplašināšana (L=425 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
3.3.
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
3.4.
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1942 m);
3.5.
notekūdeľu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1 gab.
Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saľemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saľēmējiem.
Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

30.§
Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
X, Bauskā atsavināšanu.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Ľemot vērā 2011.gada 25.augusta domes sēdē pieľemto lēmumu par atlīdzības apmēru
par nekustamo īpašumu X, Bauskā, sagatavots lēmuma projekts par šā īpašuma atsavināšanu,
nosakot atlīdzību 30 lati. Lūdz atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu, iebildumu nav.
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Bauskas novada dome 2011.gada 25.augustā pieľēma lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu
par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu X, Bauskā”, nosakot atlīdzību Ls 30,00
(trīsdesmit latu) apmērā.
Saskaľā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
9.panta pirmo daļu pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieľemts lēmums par atlīdzības
apmēru, pieľem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu.
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atsavināt par atlīdzību Ls 30,00 (trīsdesmit latu) no zemnieku saimniecības „Svarenieki”
par labu Bauskas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X, X, Bauskā 11 m² platībā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta
„Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” īstenošanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu X ir pievienojama pie nekustamā īpašuma „Elejas iela”, kadastra
apzīmējums X.

31.§
Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
X, Bauskā atsavināšanu.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Ľemot vērā 2011.gada 25.augusta domes sēdē pieľemto lēmumu par atlīdzības apmēru
par nekustamo īpašumu X, Bauskā, sagatavots lēmuma projekts par tā atsavināšanu, nosakot
atlīdzību Ls 800. Lūdz atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome 2011.gada 25.augustā pieľēma lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu X, Bauskā”, nosakot atlīdzību Ls 800,00
(astoľi simti latu) apmērā.
Saskaľā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
9.panta pirmo daļu pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieľemts lēmums par atlīdzības apmēru,
pieľem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atsavināt par atlīdzību Ls 800,00 (astoľi simti latu) no Velgas P. par labu Bauskas novada
pašvaldībai nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X, X, Bauskā 230 m² platībā
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” īstenošanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot šā lēmuma
1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu X ir pievienojama pie nekustamā īpašuma „Elejas iela”, kadastra apzīmējums X.

32.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības X, Bauskā,
kadastra apzīmējums X, daļai.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saľemts Eināra L. iesniegums. Tajā lūgts mainīt lietošanas mērķi
viľam piederošā zemesgabala daļai X, Bauskā no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz
neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. Zemesgabalam dabā nav izbūvēta
infrastruktūra, nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildus elektrolīnijas izbūves. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 8.septembrī saľemts Eināra L. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.498), kurā izteikts lūgums atļaut viľam piederošajam zemesgabalam X, Bauskā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot Eināra L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums X, Bauskā, kadastra Nr.X, sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X, platība 5493 m², pieder Eināram L. saskaľā ar Bauskas Zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X.
Zemes vienībai ir noteikti divi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 4239 m² un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, kods 0501, platība 1254 m².
Einārs L. lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar platību 4239
m² no individuālās dzīvojamo māju apbūves zemes uz neapgūtu apbūves zemi, jo minētajam
zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav iespējams
elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas 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 maiľas kārtība” 1.,14.¹1.,
18., 23.1.punktiem,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma X, Bauskā, kadastra Nr. X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļai
ar platību 4239 m² mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju
apbūve”, kods 0601, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.

33.§
Par dzīvojamās mājas X Codes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas
pārvaldniekam.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Novada domē saľemts Jāľa A. iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās mājas X Codes pagastā
apsaimniekošanu nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Mājā pavisam ir 11 dzīvokļi,
10 no tiem privatizēti, viens ir pašvaldības dzīvoklis. Iesniegumam pievienots pilnvarojuma
līgums, mājas iedzīvotāju kopsapulces protokols. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par
mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 09.09.2011. saľemts (reģistrēts ar Nr.506) Jāľa A., dzīvesvietas
adrese:
X., iesniegums, kurā izteikts lūgums
par dzīvojamās mājas X. nodošanu
apsaimniekošanā viľam kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Jāľa A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvojamajā mājā X, kadastra apzīmējums X, ir 11 dzīvokļu īpašumi, no kuriem desmit
dzīvokļi ir privatizēti saskaľā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotā persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārľemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
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piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieľemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas X. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu īpašnieku un pilnvarotās personas
parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Nodot dzīvojamās mājas X. pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai Jānim A., personas kods X.
2.
Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītāju Daci
ŠĶILIĽU sagatavot nekustamā īpašuma X. nodošanas un pieľemšanas aktu un organizēt minētā
īpašuma nodošanu.

34.§
Par SIA „Īslīces ūdens” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saľemts SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa A.Rūjas iesniegums
par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu. Pēdējo reizi tarifi bija apstiprināti 2008.gadā. Kopš
2008.gada palielinājusies gāzes cena. Paziľojums par tarifu projektu tika publicēts laikrakstā
„Bauskas Dzīve”. Sagatavots lēmuma projekts un akceptēts Vides un attīstības komitejas sēdē
par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu, nosakot, ka tie stājas spēkā ar šā gada 1.novembri.
Bauskas novada domē 2011.gada 30.augustā saľemts Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Īslīces ūdens” (turpmāk – SIA „Īslīces
ūdens”), reģistrācijas Nr.50003306141, 2011.gada 29.augusta iesniegums Nr.114 ar tam
pievienoto siltumenerģijas tarifu projektu.
Iepazīstoties ar normatīvo regulējumu siltumenerģijas nozarē un izvērtējot SIA „Īslīces
ūdens” iesniegto tarifu projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
2011.gada 19.martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra
noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” (turpmākNoteikumi). Saskaľā ar Noteikumu grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(turpmāk – Komisija) regulē siltumenerģijas raţošanu iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu,
kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000
megavatstundu gadā. SIA „Īslīces ūdens” iesniegumam pievienojusi Komisijas 2011.gada
7.jūlija vēstuli Nr.2-2.86/2986 „Par regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem”. Šajā
dokumentā Komisija konstatējusi, ka SIA „Īslīces ūdens” 2010.gadā kopējais lietotājiem nodotās
siltumenerģijas apjoms gadā nepārsniedz Noteikumos noteikto apjomu, līdz ar to
SIA „Īslīces ūdens” sniegtie pakalpojumi siltumenerģijas apgādē nav regulējami saskaľā ar
likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.
SIA „Īslīces ūdens” laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz. līdz 2012.gada 1.oktobrim
plānojusi lietotājiem nododamā siltumenerģijas daudzumu - 1323,4 megavatstundas.
Atzīstams, ka pie šādiem apstākļiem maksu par SIA „Īslīces ūdens” lietotājiem piegādāto
siltumenerģiju saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” ir jānosaka Bauskas novada pašvaldības
domei.
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Šobrīd SIA „Īslīces ūdens” piemēro siltumenerģijas tarifus, ko 2008.gada 28.oktobrī ar
lēmumu Nr.36 apstiprinājusi Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome.
Iesniegumā SIA „Īslīces ūdens” norādījusi, ka palielinājums pret 2010.gada faktisko apkures
izcenojuma pašizmaksu ir 112,89%, tajā skaitā: nekontrolējamā izmaksu komponentē
(kurināmais, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis) izmaksu sadārdzinājums – 114,14%,
bet kontrolējamā izmaksu komponentē (pamatlīdzekļu apkope un uzturēšana, materiāli, darba
samaksa, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, pamatlīdzekļu nolietojums un
pārējie pastāvīgie izdevumi) izmaksu sadārdzinājums – 0,39%.
SIA „Īslīces ūdens” paziľojumu par tarifu projektu publicēja 2011.gada 9.septembrī
laikrakstā „Bauskas Dzīve”. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu ne paziľojumā
norādītajā termiľā (10 dienas no paziľojuma publicēšanas), ne arī līdz šā lēmuma pieľemšanas
dienai nav saľemti.
SIA „Īslīces ūdens” tarifu projektu izstrādājusi, ievērojot ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 apstiprināto metodiku
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Izvērtējot SIA „Īslīces ūdens” iesniegto tarifu projektu, kā arī tarifus veidojošo izmaksu
pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
d)apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt SIA „Īslīces ūdens” siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības
nodokļa) pie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības
cenas, nosakot, ka šie tarifi ir spēkā no 2011.gada 1.novembra.
Siltumenerģijas tarifi (Ls/MWh)
Dabasgāzes
tirdzniecības
cena līdz
Ls/tūkst.nm³
pie faktiskās
siltumspējas

Dabasgāzes
tirdzniecības
tarifs
(Ls/tūkst.nm³
pie faktiskās
siltumspējas)

90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

154.99
159.99
164.99
169.99
174.99
179.99
184.99
189.99
194.99
199.99
204.99
209.99
214.99
219.99
224.99

Raţošanas
tarifs

22.69
23.26
23.83
24.40
24.97
25.54
26.11
26.68
27.25
27.82
28.39
28.96
29.53
30.10
30.67
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Pārvades
un
sadales
tarifs
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61

Tirdzniecības
tarifs

Gala tarifs

2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

28.27
28.85
29.43
30.01
30.59
31.17
31.75
32.33
32.91
33.49
34.07
34.65
35.23
35.81
36.39

165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410

229.99
234.99
239.99
244.99
249.99
254.99
259.99
264.99
269.99
274.99
279.99
284.99
289.99
294.99
299.99
304.99
309.99
314.99
319.99
324.99
329.99
334.99
339.99
344.99
349.99
354.99
359.99
364.99
369.99
374.99
379.99
384.99
389.99
394.99
399.99
404.99
409.99
414.99
419.99
424.99
429.99
434.99
439.99
444.99
449.99
454.99
459.99
464.99
469.99
474.99

31.24
31.81
32.38
32.95
33.52
34.09
34.66
35.23
35.80
36.37
36.94
37.51
38.08
38.65
39.22
39.79
40.36
40.93
41.50
42.07
42.64
43.21
43.78
44.35
44.92
45.49
46.06
46.63
47.20
47.77
48.34
48.91
49.48
50.05
50.62
51.19
51.76
52.33
52.90
53.47
54.04
54.61
55.18
55.75
56.32
56.89
57.46
58.03
58.60
59.17

3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
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2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

36.97
37.55
38.13
38.71
39.29
39.87
40.45
41.03
41.61
42.19
42.77
43.35
43.93
44.51
45.09
45.67
46.25
46.83
47.41
47.99
48.57
49.15
49.73
50.31
50.89
51.47
52.05
52.62
53.21
53.79
54.37
54.95
55.53
56.11
56.69
57.27
57.85
58.43
59.01
59.59
60.17
60.75
61.33
61.91
62.49
63.07
63.65
64.23
64.81
65.39

415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535

479.99
484.99
489.99
494.99
499.99
504.99
509.99
514.99
519.99
524.99
529.99
534.99
539.99
544.99
549.99
554.99
559.99
564.99
569.99
574.99
579.99
584.99
589.99
594.99
599.99

59.74
60.31
60.88
61.45
62.02
62.59
63.16
63.73
64.30
64.87
65.44
66.01
66.58
67.15
67.72
68.29
68.86
69.43
70.00
70.57
71.14
71.71
72.28
72.85
73.42

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36

2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

65.97
66.55
67.13
67.71
68.29
68.44
69.45
70.03
70.61
71.19
71.77
72.35
72.93
73.51
74.09
74.67
75.25
75.83
76.41
76.99
77.57
78.15
78.73
79.31
79.89

2. Noteikt, ka no 2011.gada 1.novembra nav piemērojami siltumenerģijas tarifi,
kas apstiprināti ar Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes
2008.gada 28.oktobra lēmumu Nr.36.
3. Noteikt, ka, mainoties tarifu ietekmējošiem faktoriem, Bauskas novada dome var
ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
4. Lēmumu publicēt Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Plkst.16 izsludināts pārtraukums 10 minūtes.
Sēde turpinās plksst.16.10.

35.§
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” kustamās
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Īslīces ūdens”.
(J.BARANS)
ZIĽO: J.BARANS.
Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs J.Barans informē, ka pārvaldes valdījumā ir iegādātās
kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu tīrīšanas iekārtas, automašīna GAZ-5201 un disku
pļaujmašīna (nosauc to sākotnējo un atlikušo bilances vērtību). Šī kustamā manta nodota nomas
lietošanā SIA „Īslīces ūdens” dzīvojamo māju un teritorijas apsaimniekošanai. Lai samazinātu
pašvaldības kapitālsabiedrības izdevumus un lietderīgi izmantotu pašvaldības mantu, sagatavots
lēmuma projekts par šo pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Īslīces ūdens” ar šā
gada 1.oktobri.
39

Iebildumu vai jautājumu nav.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” valdījumā ir Bauskas
novada pašvaldības manta: kanalizācijas iekšējo tīklu tīrīšanas iekārta P-T3-D, kanalizācijas
ārējo tīklu tīrīšanas iekārta J-2900-B, automašīna GAZ 5201 un disku pļaujmašīna 2,1m
SAMASZ.
Disku pļaujmašīnu (inventāra Nr.681782) 2007.gada 20.jūnijā iegādājusies Īslīces
pagasta padome par iegādes vērtību Ls 2800. Atlikusī bilances vērtība Ls 1821,82. Kanalizācijas
ārējo tīklu tīrīšanas iekārta (inventāra Nr.681794) nopirkta 2008.gada 1.septembrī. Iegādes
vērtība Ls 3171,45, atlikusī bilances vērtība Ls 1746,66. Kanalizācijas iekšējo tīklu tīrīšanas
iekārta (inventāra Nr.681793) nopirkta 2008.gada 1.septembrī. Iegādes vērtība Ls 1287,86,
atlikusī bilances vērtība Ls 708,44. Automašīna GAZ 5201 (inventāra Nr.681827, izlaides gads
1984.) nopirkta 2010.gada 5.maijā. Iegādes vērtība Ls 1450, atlikusī bilances vērtība Ls 643,78.
Uzskaites dokumentos ir norādīts šāds mantas izmantošanas mērķis: „teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana”. Īslīces pagasta teritorijā dzīvojamās mājas, tajā skaitā dzīvojamo māju
teritorijas apsaimnieko Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Īslīces ūdens”.
Šo kustamo mantu iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” ir nodevusi nomas lietošanā
SIA „Īslīces ūdens”, kas to izmanto savas pamatdarbības nodrošināšanai – dzīvojamo māju un
teritorijas apsaimniekošanai. Par mantas nomu kapitālsabiedrība iestādei ik mēnesi veic nomas
maksājumu Ls 160 apmērā. Iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” noteikto uzdevumu izpildes
nodrošinājumam iepriekš uzskaitītā manta nav nepieciešana.
Nolūkā lietderīgi un racionāli izmantot pašvaldības mantu, vienlaikus samazinot
pašvaldības kapitālsabiedrības izdevumu apjomu, kas tai rodas, apsaimniekojot dzīvojamās
mājas un teritorijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo un sesto
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces
ūdens” Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” valdījumā esošo
kustamo mantu (turpmāk – Manta):
1.1. kanalizācijas iekšējo tīklu tīrīšanas iekārtu P-T3-D, bilances vērtība Ls 708,44;
1.2. kanalizācijas ārējo tīklu tīrīšanas iekārtu J-2900-B, bilances vērtība Ls 1746,66;
1.3. automašīnu GAZ 5201, valsts reģistrācijas numurs CZ 2092, bilances vērtība Ls 643,78;
1.4. disku pļaujmašīnu 2,1m SAMASZ, bilances vērtība Ls 1821,82.
2. Noteikt, ka:
2.1. Manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2011.gada 1.oktobri;
2.2. Manta izmantojama tikai un vienīgi SIA „Īslīces ūdens” pamatdarbības veidu (dzīvojamo
māju apsaimniekošana, komunālo pakalpojumu sniegšanas) nodrošināšanai, pretējā
gadījumā tā atdodama atpakaļ.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” noslēgt ar SIA „Īslīces
ūdens” rakstveidā Mantas patapinājuma līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” izbeigt Mantas nomas
līgumus ar 2011.gada 30.septembri.
Pielikumā: pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Nr.681794, Nr.681827, Nr.681793,
Nr.681782 un kustamās mantas īpašuma piederības dokumenti uz 9 lp.
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36.§
Par dienesta dzīvokli X, Bauskā.
(S,KAZĀKA, J.RUMBA, M.MĀKULĒNS, V.GRIGORJEVA, B.GRANTIĽA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Novada domē saľemts Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegums, tajā lūgts izīrēt
dienesta dzīvokli X, Bauskā diviem jaunajiem pedagogiem un izbeigt dienesta dzīvokļa X īres
līgumu. Iesaka lēmuma projekta 3.punktu papildināt, rakstot, ka īres līgumu noslēdz uz darba
attiecību laiku. Priekšlikums tiek atbalstīts.
Bauskas novada domē 2011.gada 19.septembrī saľemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
direktores B.Grantiľas iesniegums (reģistrēts Nr.2084), kurā izteikts lūgums Bērnu un jaunatnes
sporta skolas jaunajiem speciālistiem Raivim M. un Arturam K. izīrēt dzīvojamo platību X,
Bauskā un izbeigt dienesta dzīvokļa X. īres līgumu ar 2011.gada 1.oktobri.
Bauskas novada dome 2011.gada 25.augustā pieľēma lēmumu par dienesta dzīvokļa
statusa piešķiršanu dzīvoklim X Codes pag., Bauskas nov. un tā izīrēšanu Raivim M. un Arturam
K.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu,
26.panta otro, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un
6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” 3 (Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Rumba), NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvoklim X, Bauska, Bauskas nov. dienesta dzīvokļa statusu.
2. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” pedagogiem (treneriem) Raivim M., personas
kods X, un Arturam K., personas kods X, dienesta dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov.
3. Dienesta dzīvokļa īres līgumu noslēgt uz darba attiecību laiku no 2011.gada 1.oktobra
līdz 2012.gada 30.septembrim, ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvokļa X, īres līgumu.
5. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” izbeigt dienesta dzīvokļa
X., īres līgumu ar 2011.gada 30.septembri.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par
dienesta dzīvokli „X”.

37.§
Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
1997.gadā Codes pagasta padome dzīvojamai mājai „X” noteica sociālās mājas statusu.
Šajā mājā izīrēti 3 dzīvokļi, bet īres līgumi ar īrniekiem nav noslēgti. Mājā dzīvo trīs ģimenes,
divas no īrniecēm ir pensionāres un neatbilst trūcīgas personas statusam. Šo jautājumu izskatīja
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un nolēma mājai atcelt sociālās mājas
statusu.
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Citu priekšlikumu nav.
2011.gada 13.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija pēc
komisijas locekļa ierosinājuma izskatīja jautājumu par Codes pagasta padomes 21.11.1997.
lēmuma Nr.13.1.10. „Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” atcelšanu.
Iepazīstoties ar sociālajā dzīvojamā mājā „X”, Code, Codes pag., Bauskas nov. iemitināto
īrnieku ģimenes sastāviem un materiālajiem apstākļiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Codes pagasta padome 21.11.1997. ar lēmumu Nr.13.1.10. ”Par sociālās dzīvojamās
mājas statusa noteikšanu” ir noteikusi sociālās dzīvojamās mājas statusu mājai Codes pagasta
„X”.
Mainīta sociālās dzīvojamās mājas adrese „X”, Codes pag., Bauskas nov. uz „X”, Code,
Codes pag., Bauskas nov.
Sociālajā dzīvojamā mājā „X”, Code, Codes pag., Bauskas nov. izveidoti trīs dzīvokļi:
dzīvoklī X, Code, Codes pag., Bauskas nov. izmitināta Anna V., dzimusi 25.03.1923.,
pensionāre;
dzīvoklī X, Code, Codes pag., Bauskas nov. izmitināta Dzidra N., dzimusi 01.05.1935.,
pensionāre;
dzīvoklī X, Code, Codes pag., Bauskas nov. izmitināta Dace Š., dzimusi X., un viľas
nepilngadīgie bērni: Marks D. Š., dzimis X., un Martins R. Š., dzimis X.; ģimenei noteikts
trūcīgās ģimenes statuss līdz 30.11.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju
veidošanu izlemj pašvaldība, ľemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli
maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeľu) pieprasījumu, kā arī
pašvaldības iespējas; sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ
attiecīgās pašvaldības dome, pieľemot par to lēmumu, un ľemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2011. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt dzīvojamajai mājai „X”, Code, Codes pag., Bauskas nov. sociālās dzīvojamās
mājas statusu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Codes pagasta padomes 21.11.1997. lēmumu Nr.13.1.10. „Par
sociālas mājas statusa noteikšanu”.

38.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Annu V.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz 1 gadu ar
Annu V., kura dzīvo mājā „X” kopš 1999.gada. Īres maksa mēnesī nosakāma Ls 0,35 par
kvadrātmetru. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas sēdē.
Iebildumu nav.
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2011.gada 5.septembrī Codes pagasta pārvaldē saľemts Annas V. iesniegums ar lūgumu
izīrēt dzīvokli X, Code, Codes pag., Bauskas nov., kurā dzīvo kopš 1999. gada.
Iesniegumam pievienoti:
Zemesgrāmatas Nostiprinājuma uzraksts, no kura redzams, ka nekustamais īpašums X
reģistrēts uz Codes pagasta padomes vārda.
Codes pagasta padomes 28.09.2006. sēdes protokola Nr.12 (3.2.p.) noraksts par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu;
Codes pagasta pārvaldes 05.09.2011. izziľa Nr.3-7/465 par A.V. deklarēto dzīvesvietu.
Izskatot A.V. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.V., dzimusi X., dzīvo un 17.11.2004. deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī
X, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Rakstisks dzīvojamās telpas X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada Domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus,
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās
telpas īres līgums slēdzams rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Noslēgt dzīvojamās telpas X, Code, Codes pag., Bauskas nov. (dzīvokļa platība- 18,8 m2)
īres līgumu ar Annu V., p.k. X, uz laiku līdz 2012.gada 28.septembrim ar tiesībām prasīt līguma
pagarināšanu.
2.
Noteikt dzīvojamās telpas X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres maksu Ls 0,35 par m2
mēnesī.
3.
Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar Annu V.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

39.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Dzidru N..
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Codes pagasta pārvaldē saľemts Dzidras N. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli mājā X,
kurā viľa dzīvo kopš 2000.gada, bet rakstisks īres līgums nav bijis noslēgts. Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē, izskatot Dz.N. iesniegumu, nolēma īres līgumu
noslēgt uz 1 gadu, īres maksu nosakot Ls 0,35 mēnesī par kvadrātmetru.
Citu priekšlikumu nav.
2011.gada 25.augustā Codes pagasta pārvaldē saľemts Dzidras N. iesniegums ar lūgumu
izīrēt dzīvokli, X, Code, Codes pag., Bauskas nov., kurā dzīvo kopš 2000.gada.
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Iesniegumam pievienoti:
Zemesgrāmatas Nostiprinājuma uzraksts, no kura redzams, ka nekustamais īpašums X reģistrēts
uz Codes pagasta padomes vārda.
Codes pagasta padomes 28.09.2006. sēdes protokola Nr.12(3.2.p.) noraksts par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu;
Codes pagasta pārvaldes 29.08.2011. izziľa Nr.3-7/455 par D.N. deklarēto dzīvesvietu.
Izskatot Dz.N. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dz.N., dzimusi 01.05.1935., dzīvo un 27.07.2000. deklarējusi dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī
X, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Rakstisks dzīvojamās telpas X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres
līgums slēdzams rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noslēgt dzīvojamās telpas „X, Code, Codes pag., Bauskas nov. (dzīvokļa platība 23,5 m2) īres līgumu ar Dzidru N., p.k. X, uz laiku līdz 2012.gada 28.septembrim ar
tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
2.
Noteikt dzīvojamās telpas X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres maksu Ls 0,35 par
2
m mēnesī.
3.
Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dzidru N.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
1.

40.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim X, Codes pagastā un sociālā
dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Daci Š.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Codes pagasta pārvaldē saľemts Daces Š. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli X, kurā
viľa dzīvo kopš 2009.gada. D.Š. ģimenē ir 2 nepilngadīgi bērni un viľai piešķirts trūcīgas
personas statuss. Komisijas sēdē nolēma D.Š. īrētajam dzīvoklim piešķirt sociālā dzīvokļa
statusu un īres līgumu ar D.Š. noslēgt uz 6 mēnešiem, nosakot īres maksu Ls 0,11 mēnesī.
Iebildumu nav.
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2011.gada 25.augustā Codes pagasta pārvaldē saľemts Daces Š. iesniegums ar lūgumu
izīrēt dzīvokli, X, Code, Codes pag., Bauskas nov., kurā dzīvo kopš 2009.gada aprīļa.
Iesniegumam pievienoti:
Zemesgrāmatas Nostiprinājuma uzraksts, no kura redzams, ka nekustamais īpašums X
reģistrēts uz Codes pagasta padomes vārda.
Codes pagasta padomes 28.09.2006. sēdes protokola Nr.12 (3.2.p.) noraksts par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu;
Codes pagasta pārvaldes 29.08.2011. izziľa Nr.3-7/454 par D.Š. un viľas nepilngadīgo
bērnu deklarēto dzīvesvietu;
Bauskas novada Sociālā dienesta 06.06.2011. izziľa Nr.1-16/670 par atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam.
Izskatot D.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
D.Š. ar saviem nepilngadīgajiem bērniem Marku D. Š., dzimušu X., un Martinu R.Š.,
dzimušu X., dzīvo un ir deklarēti pašvaldības dzīvoklī X, Code, Codes pag., Bauskas nov. no X.
Bauskas novada Sociālais dienests Daces Š. ģimenei ir noteicis trūcīgās ģimenes statusu uz laiku
līdz 30.11.2011.
Rakstisks dzīvokļa X, Code, Codes pag., Bauskas nov., īres līgums nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta trešo daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā
esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā
izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru
kabineta noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir
tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta
un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaľā
ar Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”
2.1.punktu, ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai
(ģimenei)- rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību
trūcīgās personas (ģimenes) statusam; 3.1.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt
dzīvoklim, kura kopējā platība nepārsniedz vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona 35m2 ;
11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa
īres līguma pamata; šā panta otro daļu, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiľa izbeigšanās īrnieks un viľa
ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli; minētā panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz rakstveidā,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim X, Code, Codes pag., Bauskas nov.
2. Noslēgt sociālā dzīvokļa X, Code, Codes pag., Bauskas nov. (dzīvokļa platība - 24,8 m2) īres
līgumu ar Daci Š., p.k. X, no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.martam.
3. Noteikt dzīvojamās telpas X Code, Codes pag., Bauskas nov. īres maksu Ls 0,11 par m2
mēnesī.
4. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā noslēgt sociālā
dzīvokļa īres līgumu ar Daci Š.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

41.§
Par pašvaldības dzīvokļu X, Dāviņu pagastā un X, Dāviņu pagastā apmaiņu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Katerina S. un Asja T. Dāviľu pagasta padomei lūgušas atļaut dzīvokļu apmaiľu. Abi
dzīvokļi ir pašvaldības. K.S. ģimenē ir 3 cilvēki un dzīvo vienistabas dzīvoklī, A.T. ģimenē ir 2
cilvēki un dzīvo divistabu dzīvoklī. Abiem dzīvokļiem īres un komunālo maksājumu parādu nav.
Iesniegumi tika izskatīti Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un nolemts
atļaut dzīvokļu apmaiľu.
Iebildumu nav.
2011gada 13.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja
Katerīnas S., dzīv. X. 2011.gada 31.augusta un Asjas T., dzīv. X. 2011.gada 24.augusta
iesniegumu, kuros viľas lūdz atļaut pašvaldībai piederošu dzīvokļu apmaiľu.
Katerīna S. iesniegumam pievienojusi:
Dāviľu pagasta pārvaldes 05.09.2011. izziľu Nr. 1-8/58 ”Par X, Dāviľi, Dāviľu pag.,
Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Dāviľu pagasta pārvaldes 05.09.2011. izziľu Nr. 1-8/60, ka īrniecei K.S. nav īres un
komunālo maksājumu parādu;
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 17.07.2005. būves tehniskās
inventarizācijas lietas Nr.40560050188001 X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. telpu grupas
Nr.002 eksplikācijas izdruku.
Asja T. iesniegumam pievienojusi:
Dāviľu pagasta pārvaldes 05.09.2011. izziľu Nr. 1-8/57 ”Par X, Dāviľi, Dāviľu pag.,
Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Dāviľu pagasta pārvaldes 05.09.2011. izziľu Nr. 1-8/59, ka īrniecei A.T. nav īres un
komunālo maksājumu parādu;
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 17.07.2005. būves tehniskās
inventarizācijas lietas Nr.40560050187001 X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. telpu grupas
Nr.003 eksplikācijas izdruku.
Izskatot K.S. un A. T. iesniegumus un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Dzīvoklī X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. ir deklarēti- īrniece Katerina S., dzimusi
X., K.S. vīrs Linards L., dzimis X., un viľas meita Viktorija L., dzimusi X.
Iesniegumu ar lūgumu atļaut apmainīt īrēto dzīvokli X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas
nov. pret dzīvokli X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. parakstījis arī Linards L.
K.S. līdz 05.09.2011. nav īres un komunālo maksājumu parādu.
K.S. ģimene īrē 1 istabas dzīvokli X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov., kura kopējā
platība ir 34,1 m2.
Dzīvoklī X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. ir deklarēti - īrniece Asja T., dzimusi X.,
un viľas dēls Endijs R. B., dzimis X.
A.T. līdz 05.09.2011. nav īres un komunālo maksājumu parādu.
A.T. ģimene īrē 2 istabu dzīvokli X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov., kura kopējā
platība ir 47,5 m2.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kas nosaka, ka īrniekam ir
tiesības apmainīt aizľemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar
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viľu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs un ľemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2011. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiľu Katerinai S., ģimenē 3 cilvēki, dzīvojošai X, Dāviľi,
Dāviľu pag., Bauskas nov. , dzīvokļa kopējā platība 34,1 m2 un Asjai T., ģimenē 2
cilvēki, dzīvojošai X, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov., dzīvokļa kopējā platība 47,5m2.
2. Uzdot Dāviľu pagasta pārvaldei viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas X, Dāviľi,
Dāviľu pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Katerinu S. un dzīvojamās telpas X, Dāviľi,
Dāviľu pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Asju T.
Šo lēmumu saskaľā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV -3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

42.§
Par pašvaldības dzīvokļa X, Bauskā izīrēšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Gaļina V., dzīvojoša par avārijas stāvoklī atzītā mājā X, Bauskā, lūgusi izīrēt brīvo
pašvaldības dzīvokli X, Bauskā. G.V. ir reģistrēta palīdzības saľemšanas uzskaitē. Komisija,
izskatot šo iesniegumu, nolēma izīrēt G.V., ģimenē 3 cilvēki, pašvaldības dzīvokli X, noslēdzot
īres līgumu uz 1 gadu un izslēdzot no palīdzības saľemšanas reģistra.
Jautājumu vai iebildumu nav.
2011gada 13.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja
Gaļinas V., dzīv. X, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 5.septembra iesniegumu, kurā viľa lūdz
izīrēt brīvo dzīvojamo platību X, Bauskā, Bauskas nov.
G.V. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada administrācijas 05.08.2011. izziľu Nr.
8-5/414 ”Par X, Bauskā, Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada administrācijas speciālists Gaļinas V. 05.09.2011. iesniegumam
pievienojis:
palīdzības reģistrā reģistrētās G.V. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas
novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 14.12.2010. lēmumu ”Par
G.V. reģistrēšanu palīdzības saľemšanas reģistrā ” minētā persona reģistrēta Bauskas novada
domes palīdzības saľemšanas reģistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā persona, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
SIA „Bauskas namsaimnieks” 05.08.2011. paziľojumu par atbrīvoto dzīvojamo platību
X, Bauska, Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.; 3.1.punktu, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
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14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā, 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ľemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2011. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis X, Bauskā, Bauskas novadā nav privatizējams, pārdodams vai
citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Gaļinai V., personas kods X, ģimenē 3 cilvēki, dzīvokli X, Bauskā, Bauskas
novadā, kopējā platība 39,7m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 28.septembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,40 par m2 mēnesī.
5. Uzdot SIA „Bauskas namsaimnieks” viena mēneša laikā noslēgt ar G.V. dzīvojamās
telpas īres līgumu.
6. Izslēgt G.V. no palīdzības saľemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaľā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV -3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par pašvaldības dzīvokļa X, Bauskā izīrēšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Bauskas novada domē saľemts Rasmas Z. iesniegums. Tajā lūgts izīrēt pašvaldības
dzīvokli X, Bauskā. R.Z. ģimene reģistrēta palīdzības saľemšanas reģistrā kā persona, kura dzīvo
denacionalizētā mājā un lietojusi šo dzīvokli līdz īpašumtiesību atjaunošanai. Iesniegums tika
izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un nolemts izīrēt dzīvokli X,
īres līgumu noslēdzot uz 1 gadu un izslēdzot no palīdzības saľemšanas reģistra.
Iebildumu nav.
2011.gada 13.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja
Rasmas un Ulda Z., dzīv. X, Bauskā, Bauskas nov. 2011.gada 1.septembra iesniegumu, kurā viľi
lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību X, Bauskā.
Rasma un Uldis Z. iesniegumam pievienojuši Bauskas novada administrācijas
05.08.2011. izziľu Nr. 8-5/403 ”Par X, Bauskā, Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada administrācijas speciālists Rasmas un Ulda Z. 01.09.2011. iesniegumam
pievienojis:
palīdzības reģistrā reģistrēto Rasmas un Ulda Z. personas lietu, no kuras redzams, ka ar
Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 07.06.2011.
lēmumu ”Par Rasmas Z. reģistrēšanu palīdzības saľemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta
Bauskas novada domes palīdzības saľemšanas reģistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā persona, kura dzīvo denacionalizētā mājā un lietojusi
dzīvokli līdz īpašumtiesību atjaunošanai.
SIA „Bauskas namsaimnieks” 25.08.2011. paziľojumu par atbrīvoto dzīvojamo platību
X, Bauskā, Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
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un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā, 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros
pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ľemot vērā
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2011. sēdes lēmumu.
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis X, Bauskā, Bauskas novadā nav privatizējams, pārdodams vai citādi
atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Rasmai Z., personas kods X, ģimenē 2 cilvēki, dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov.,
kopējā platība 40,6m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 21.septembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,40 par m2 mēnesī.
5. Uzdot SIA „Bauskas namsaimnieks” viena mēneša laikā noslēgt ar R.Z. dzīvojamās
telpas īres līgumu.
6. Izslēgt R.Z. no palīdzības saľemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaľā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

44.§
Par dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Saľemts Lolijas A. iesniegums, kurā lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Īres
un komunālo maksājumu parāda viľai nav. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par īres
līguma termiľa pagarināšanu uz 3 gadiem. Jautājums izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas sēdē.
Iebildumu nav.
2007.gada 7.augustā ar Loliju A. tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa
X, Bauskā, Bauskas nov. īri uz laiku līdz 2010.gada 20.jūlijam ar tiesībām īrniekam pēc īres
līguma termiľa izbeigšanās prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu. 22.07.2010. ar Bauskas
novada domes lēmumu ”Par dzīvojamās telpas X, Bauskā īres līguma pagarināšanu” dzīvojamās
telpas īres līgums pagarināts līdz 2011.gada 20.jūlijam. 2011.gada 15.augustā no L.A. saľemts
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
termiľu.
Iesniegumam L.A. pievienojusi:
SIA „Bauskas namsaimnieks” 2011.gada 10.augusta izziľu Nr.1-9/180, kas apliecina to, ka
dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas novadā īrniecei L.A. 2011.gada 10.augustā nav īres un komunālo
maksājumu parādu;
dzīvojamās telpas X Bauskā, Bauskas nov. īres līguma kopiju;
Bauskas novada administrācijas 17.08.2011. izziľu Nr.8-5/335 ”Par X, Bauskā, Bauskas nov.
deklarētajām personām”.
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Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē 13.09.2011. L.A. nepiedalījās,
jo iesniegumā lūgusi jautājumu izskatīt bez viľas klātbūtnes.
Izskatot L.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
L.A. īrē dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līguma termiľš, pamatojoties uz Bauskas novada domes 22.07.2010. lēmumu tika pagarināts
līdz 2011.gada 20.jūlijam. Dzīvojamās telpas īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības
prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
10.08.2011. īrniecei L.A. nav īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiľam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov., īres līguma termiľu ar Loliju A., personas kods
X, līdz 2014.gada 19. jūlijam.
2. Uzdot SIA „Bauskas namsaimnieks” viena mēneša laikā veikt grozījumus 07.08.2007. ar L.A.
noslēgtajā dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

45.§
Par dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Bauskas novada domē saľemts Dagmāras P. iesniegums, kurā lūgts pagarināt īres
līgumu. D.P. ir īres un komunālo maksājumu parāds 166 lati. D.P. šo parādu solījusi samaksāt
līdz gada beigām, tāpēc Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē nolēma īres
līgumu pagarināt līdz šā gada beigām.
Deputāti balsojot, atbalsta sagatavoto lēmuma projektu.
2007.gada 15.augustā ar Dagmāru P. tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par
dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īri uz laiku līdz 2010.gada 20.jūlijam ar tiesībām īrniekam pēc
īres līguma termiľa izbeigšanās prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu. 22.07.2010. ar
Bauskas novada domes lēmumu ”Par dzīvojamās telpas X, Bauskā īres līguma pagarināšanu”
dzīvojamās telpas īres līgums pagarināts līdz 2011.gada 20.jūlijam. 2011.gada 9.augustā no D.P.
saľemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līguma termiľu.
Iesniegumam D.P. pievienojusi:
SIA „Bauskas namsaimnieks” 2011.gada 10.augusta izziľu Nr.1-9/181, kas apliecina to, ka
dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas novadā īrniecei D.P. 2011.gada 10.augustā ir īres un komunālo
maksājumu parāds;
dzīvojamās telpas X Bauskā, Bauskas nov. īres līguma kopiju;
Bauskas novada administrācijas 22.08.2011. izziľu Nr.8-5/349 ”Par X, Bauskā, Bauskas nov.
deklarētajām personām”.
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Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2011. sēdē D.P. nepiedalījās,
jo iesniegumā lūgusi jautājumu izskatīt bez viľas klātbūtnes.
Izskatot D.P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
D.P. īrē dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līguma termiľš, pamatojoties uz 22.07.2010. Bauskas novada domes lēmumu, tika
pagarināts līdz 2011.gada 20.jūlijam.
Dzīvojamās telpas īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres
līguma atjaunošanu.
Īrniecei D.P. līdz 10.08.2011. īres un komunālo maksājumu parāds ir Ls 166,12.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiľam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiľu ar Dagmāru P., personas
kods X, līdz 2011.gada 31. decembrim.
2. Uzdot SIA „Bauskas namsaimnieks” viena mēneša laikā veikt grozījumus 15.08.2007. ar D.P.
noslēgtajā dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas novadā īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

46.§
Par sociālā dzīvokļa X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Sociālā dzīvokļa X, Bauskā īres līguma termiľu pagarināt lūdzis Juris A. J.A. īres un
komunālo maksājumu parādu nav. Pašreiz J.A. atrodas apcietinājumā. Tā kā J.A. piešķirts
trūcīgas personas statuss, tad komisijas sēdē nolēma īres līgumu pagarināt, nosakot termiľu līdz
šā gada 31.oktobrim, tas ir, uz trūcīgas personas statusa laiku.
2011.gada 7.martā ar Juri A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgums uz laiku līdz 2011.gada 31.augustam. 2011.gada 9.augustā saľemts J.A. iesniegums, kurā
izteikts lūgums pagarināt sociālā dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiľu.
Iesniegumam Juris A. pievienojis:
SIA „Bauskas namsaimnieks” 2011.gada 9.augusta izziľu Nr.1-6/11, kas apliecina to, ka sociālā
dzīvokļa X, Bauskā īrniekam J.A. 2011.gada 1.augustā nav īres un komunālo maksājumu
parāda;
Bauskas novada domes 24.02.2011. lēmuma „Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
ar Juri A.” kopiju;
Bauskas novada Sociālā dienesta 02.05.2011. izziľu Nr.1-16/542 ”Par J.A. atbilstību
trūcīgas personas statusam”;
Bauskas novada administrācijas 22.08.2011. izziľu Nr.8-5/345 ”Par X, Bauskā, Bauskas
nov. deklarētajām personām”.
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Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē 13.09.2011. J.A. nepiedalījās,
jo pret personu uzsākts kriminālprocess un kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov. Sociālā dzīvokļa īres līguma beigu
termiľš - 2011.gada 31.augusts.
Jurim A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 31.10.2011.
01.08.2011. īrniekam J.A. nav īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiľa izbeigšanās īrnieks un viľa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa X, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma termiľu ar Juri
A., personas kods X, līdz 2011.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot SIA „Bauskas namsaimnieks” sociālā dzīvokļa īres līguma ar J.A. atjaunošanu
noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

47.§
Par nosaukuma un adreses maiņu Olavu ielai Ceraukstes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Bauskas novada domē saľemts Ceraukstes pagasta Olavu ielas iedzīvotāju iesniegums ar
lūgumu mainīt ielas nosaukumu uz Robeţu ielu. Iesniegums tika skatīts divu komiteju sēdēs.
15.septembra Vides un attīstības komitejas sēdē tas atbalstīts un sagatavots lēmuma projekts par
ielas nosaukuma maiľu un visu ar Olavu ielu saistīto adrešu maiľu saskaľā ar pievienoto
pielikumu.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 30.augustā (reģ.Nr.469) saľemts Ceraukstes pagasta
Mūsas ciema Olavu ielas iedzīvotāju, kuru vārdā rīkojas Gatis K., iesniegums ar lūgumu mainīt
Olavu ielas nosaukumu Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā uz Robeţu iela.
Ar Ceraukstes pagasta padomes 2001.gada 5.decembra lēmumu „Par Ceraukstes
pašvaldības autoceļu sarakstu apstiprināšanu” Ceraukstes pagasta ielu reģistrā Mūsas ciema
teritorijā apstiprinātas un iekļautas šādas ielas - Lakāju iela, Līvānu iela, Centra iela, Upes iela,
Pūriľu iela, Olavu iela, Bungu iela.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par adrešu piešķiršanu ēkām
un apbūvei paredzētajām zemes vienībām ar piesaisti ielas nosaukumam Ceraukstes pagastā”
pieľemšanu tika izpildīts MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktā
noteiktais, ka ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām
piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 41.panta
3.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo
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daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi’’ 2.punkta 2.7.apakšpunktu, 11., 29.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X nosaukumu no ”Olavu iela” uz nosaukumu
„Robeţu iela”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X mainīt adresi no Olavu iela, Mūsa, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 100473847) uz adresi: Robeţu iela, Mūsa,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901.
3. Mainīt visas ar Olavu ielu saistītās adreses saskaľā ar pielikumu.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
(Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Pielikums pievienots protokolam uz 2 lapām.

48.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„X” Brunavas pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Nekustamais īpašums „X” ir pašvaldības īpašums un ierakstīts zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda. Šim īpašumam noteikts lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Sagatavotais lēmuma projekts nosaka, ka lietošanas mērķis tiek mainīts nosakot, ka
0,2500 ha ir individuālo dzīvojamo māju apbūve un platība 0,2690 ha- lauksaimniecības zeme.
Lēmuma projekts tika skatīts gan Vides un attīstības komitejas, gan komiteju apvienotajā sēdē.
Nekustamais īpašums „X”, Budbergā, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4046 008 0119, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X.
Nekustamais īpašums „X” 0,5190 ha kopplatībā, kadastra Nr. X, sastāv no vienas zemes
vienības 0,5190 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas – dzīvojamās mājas (būves
kadastra apzīmējums X).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķisindividuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Saskaľā ar Brunavas pagasta teritorijas plānojumu 2013.-2015.gadam, kas apstiprināts ar
Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas
novada teritorijas plānojumiem”, teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 4., 18., 28.
un 29.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
53

Nekustamā īpašuma „X”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienībai 0,5190 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „individuālo dzīvojamo
māju apbūve”, kods 0601, un noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
„individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, platība 0, 2500 ha,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, platība
0,2690 ha.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.

49.§
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā
iznomāšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Nekustamais īpašums „X” pieder Bauskas novada pašvaldībai. Dzintra D. ar Brunavas
pagasta pārvaldi ir noslēgusi īres līgumu par dzīvojamo māju „X”. Lēmuma projekts paredz
iznomāt Dz.D. zemes vienību „X”, nosakot nomas maksu gadā 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības.
Iebildumu nav.
Nekustamais īpašums „X” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046 008
0119, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X.
Nekustamais īpašums „X” 0,5190 ha kopplatībā, kadastra Nr. X, sastāv no vienas zemes
vienības 0,5190 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas – dzīvojamās mājas (būves
kadastra apzīmējums X).
2011.gada 1.jūnijā Dzintra D. noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi ,,Brunavas pagasta pārvalde” par dzīvojamo māju ,,X” līdz 2014.gada
31.maijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 7.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Dzintrai D. apbūvētu zemes vienību „X” 0,5910 ha platībā, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.maijam.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dzintru D. 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”.
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50.§
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un iznomāšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Brunavas pagasta pārvaldē saľemts Nijoles B. iesniegums. Tajā lūgts iznomāt zemi 0,6
ha platībā mājas „X” uzturēšanai. Ar N.B. noslēgts īres līgums par dzīvojamās mājas izīrēšanu.
„X” sastāv no zemes vienības, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas. Sagatavotais lēmuma
projekts nosaka zemes vienībai divus lietošanas mērķus- individuālo dzīvojamo māju apbūve
0,25 ha un lauksaimniecības zeme 0,35 ha. Priekšlikums- iznomāt zemi N.B., nosakot nomas
maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 28.jūnijā saľemts Nijoles B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1463), kurā lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi 0,6 ha platībā dzīvojamās mājas „X”
(jaunais nosaukums „X”) uzturēšanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu ,,Par neapbūvēto
lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X noteikts statuss – pašvaldībai piekrītošā zeme.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par dzīvojamās mājas „X”
Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu ar Nijoli B.” dzīvojamā māja izīrēta Nijolei B.
2011.gada 1.aprīlī Nijole B. noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi ,,Brunavas pagasta pārvalde” par dzīvojamās mājas ,,X” īri līdz 2014.gada
31.martam.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas pagastā sadalīšanu, nosaukumu un adreses piešķiršanu, un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X atdalīta
zemes vienība 0,6 ha platībā dzīvojamās mājas „X” uzturēšanai un piešķirts nosaukums „X”.
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un ēkām uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums X) un
saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums X). Īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatu nodaļā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtību” 4., 18., 28.un 29.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, un noteikt šādus
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.1.
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,25 ha;
1.2.
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101,
platība 0,35 ha.
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2. Iznomāt Nijolei B. apbūvētu zemes vienību ,,X” 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2011. līdz 31.03.2014.
4. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Nijoli 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”.

51.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā V.Č. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju citām
personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu viľa
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. V.Č. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās līdz šā
gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Vladimiram Č. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,055 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Vladimiram Č. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Vladimiram
Č., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā 0,055 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada
31.maijā. Vladimirs Č. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,055 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4092 001 0328, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Vladimirs Č.
līdz 2011.gada 1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,055 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piešķirts nosaukums
,,Likverteni Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk –
NĪVKIS) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X ir reģistrēta platība 0,055 ha. Platība pēc
NĪVKIS grafiskās daļas datiem ir 0,16 ha.
Saskaľā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.), gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Zemesgabalu pašvaldība plāno izmantot Likvertenu ciema centralizētās ūdensapgādes
nodrošināšanai un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai vai bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu,
publisko atpūtas vietu izveidošanai.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Ministru
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kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un 13.punktu, Vecsaules pagasta
teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, kadastra apzīmējums X, precizēt
platību no 0,055 ha uz 0,16 ha.
2. Noteikt, ka zemes vienība „Likverteni Nr.X” ar platību 0,16 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar pielikumu nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3.Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaľā 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).

52.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Laurim T. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. L.T. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Laurim T. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,1076 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu (prot.14.§121) „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu Laurim T. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka
Laurim T, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību Likverteni Nr.X, Vecsaules
pagastā, Bauskas novadā 0,1076 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā 2010.gada 31.maijā. Lauris T. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1076 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Lauris Tītiľš līdz
2011.gada 1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noslēdzis zemes nomas
līgumu.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
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Zemes vienībai 0,1076 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piešķirts nosaukums
,,Likverteni Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Saskaľā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.), gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Zemesgabalu pašvaldība plāno izmantot Likvertenu ciema centralizētās ūdensapgādes
nodrošināšanai un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai vai bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu,
publisko atpūtas vietu izveidošanai.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, 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”, Vecsaules pagasta
teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Noteikt, ka zemes vienība „Likverteni Nr.X” ar platību 0,1076 ha, kadastra apzīmējums X,
nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā saskaľā ar pielikumu.
2.Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā 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).

53.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Vizmai L. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. V.L. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Vizmai L. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,102 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Vizmai L. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Vizma L. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,102 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
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daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Vizma L. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,102 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Vizma L. līdz 2011.gada 1.jūnijam
nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piešķirts nosaukums
,,Likverteni Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Saskaľā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.), gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Zemesgabalu pašvaldība plāno izmantot Likvertenu ciema centralizētās ūdensapgādes
nodrošināšanai un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai vai bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu,
publisko atpūtas vietu izveidošanai.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 2.punktu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2., 11.un 13.punktu,
Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Likverteni Nr.X” ar platību 0,102 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar pielikumu nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaľā 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).

54.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Jurim Z. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. J.Z. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Jurim Z. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,101 ha platībā.
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Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Jurim Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Jurim Z. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,101 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Juris Z. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,101 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Juris Z. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav
izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,101 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piešķirts nosaukums
,,Likverteni Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Saskaľā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.), gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Zemesgabalu pašvaldība plāno izmantot Likvertenu ciema centralizētās ūdensapgādes
nodrošināšanai un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai vai bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu,
publisko atpūtas vietu izveidošanai.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1., 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2., 11.un 13.punktu, Vecsaules pagasta
teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Likverteni Nr.X” ar platību 0,101 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar pielikumu nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā 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).

55.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Robertam J. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. R.J. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
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līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Robertam J. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Robertam J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Robertam J.,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā 0,053 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada
31.maijā. Roberts J. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,053 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Roberts J. līdz 2011.gada
1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,053 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,053 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,053 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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56.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Verai R. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. V.R. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas, tāpēc zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Verai R. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Verai R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Verai R., zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Vera R. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Vera R. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.11. un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums 4092 X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
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2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

57.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Mihailam S. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. M.S. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka zemes vienība ir
starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Mihailam S. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Mihailam S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Mihailam S.,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada
31.maijā. Mihails S. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Mihails S. līdz 2011.gada
1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.141” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

58.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Erēnai J. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. E.J. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka zemes vienība ir
starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Erēnai J. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Erēnai J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Erēnai J., zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Erēna J. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Erēna J. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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
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„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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2., 11. un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

59.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Valentīnam Z. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību
pāreju citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes
lēmumu viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. V.Z. ieguva zemes nomas
pirmtiesības; tās līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka
zemes vienība ir starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Valentīnam Z. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Valentīnam Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0181” noteikts, ka
Valentīnam Z., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā
- 2010.gada 31.maijā. Valentīns Z. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Valentīns Z. līdz
2011.gada 1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

60.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Jevgenijam B. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību
pāreju citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes
lēmumu viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. J.B. ieguva zemes nomas
pirmtiesības; tās līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka
zemes vienība ir starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Jevgenijam B. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Jevgenijam B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0287” noteikts, ka
Jevgenijam B., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā
- 2010.gada 31.maijā. Jevgenijs B. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Jevgenijs B. līdz 2011.gada
1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
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Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums ., piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr..” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

61.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Aivaram P. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľa zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. A.P. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka zemes vienība ir
starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Aivaram P. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,05 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Aivaram P.uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Aivaram P.,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada
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31.maijā. Aivars P. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Aivars P. līdz 2011.gada 1.jūnijam
nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

62.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X” Vecsaules
pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā Irēnai Š. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. Ar 2010.gada 25.novembra domes lēmumu
viľas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās. I.Š. ieguva zemes nomas pirmtiesības; tās
līdz šā gada 1.jūnijam nav izmantotas. Ar šo lēmuma projektu nosakāms, ka zemes vienība ir
starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Irēnai Š. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,05 ha platībā.
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Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Irēnai Š. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu .” noteikts, ka Irēnai Š., zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni NrX.”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Irēna Š. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Irēna Š. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirts nosaukums ,,Likverteni
Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,05 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību 0,1 ha.
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
pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ľemot 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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2, 11.un
13.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.X” ar platību 0,05 ha, kadastra apzīmējums X,
saskaľā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

63.§
Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1996.gadā Zigmundam V. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme piemājas saimniecības
izveidošanai. 2007.gadā 1.septembrī Z.V. izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Atbilstoši likumam
viľš ieguva zemes nomas pirmtiesības. 2007.gada 25.oktobrī Z.V. noslēdza zemes nomas
līgumu, bet 15.decembrī Z.V. miris un zemes nomas pirmtiesības pārľēmusi mantiniece, kura
2010.gada 3.decembrī noslēgusi nomas līgumu. Sagatavotais lēmuma projekts nosaka, ka zemes
vienība piekrīt pašvaldībai, ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā, kā arī noteikti apgrūtinājumi.
69

Jautājumu nav.
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta Zemes komisijas 1996.gada 24.oktobra lēmumu
Zigmundam V. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 3,5 ha platībā piemājas saimniecības „X”
izveidošanai.
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” Zigmundam V. no 2006.gada 1.septembra izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X,
Īslīces pagasta „X”.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaľā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu. Saskaľā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viľam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
2007.gada 25.oktobrī Zigmunds V. ir noslēdzis nomas līgumu ar Bauskas rajona Īslīces
pagasta padomi par zemes vienības 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X nomu.
Zigmunds V. miris 2007.gada 15.decembrī.
Saskaľā ar 29.12.2008. zvērinātas notāres Aijas B. izdoto mantojuma apliecību Nr.6024 uz
2007.gada 15.decembrī mirušā Zigmunda V. atstāto mantojumu mantojuma tiesības apstiprinātas
viľa māsai Jaľinai K.
Mantiniece pieľēmusi arī zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X saskaľā ar 29.12.2008. zvērinātas notāres
Aijas B. izdotu mantojuma apliecību Nr.6024 atrodas Jaľinai K. piederošā ēka – dzīvojamā māja
(būves kadastra apzīmējums X).
2010.gada 3.decembrī Jaľina K. ir noslēgusi nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Īslīces pagasta pārvalde” par zemes vienības 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu D
0028 nomu.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo
daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,X” 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.

64.§
Par grozījumiem Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra
lēmuma atcelšanu, ar kuru J.P. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, jo Codes pagasta padome,
pieľemot šo lēmumu, nebija ľēmusi vērā to, ka J.P. bija atjaunotas īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi. J.P. ir miris, un uz viľa atstāto mantojumu apstiprināta mantiniece Regīna P.
Ar šo lēmuma projektu tiek arī precizēta zemes vienības platība, piešķirts nosaukums un noteikts
lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Codes pagasta padome 2007.gada 27.septembrī pieľēma lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”. Saskaľā ar šo lēmumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 25.panta pirmo daļu un likuma „Par zemes lietošanu uz zemes ierīcību”
33.pantu, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi personām,
kuras nebija izpildījušas Pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumus. Ar šo
lēmumu zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas arī Jānim P. uz zemes vienību ,,Klūdziľas” 4,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0070. Pašvaldības rīcībā nav dokumentu, kas
apliecinātu, ka Jānis P. ir saľēmis lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi 4,7
ha platībā. Jānis P. miris 1999.gada 20.jūnijā.
Pieľemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim P. uz zemi 4,7 ha
platībā, Codes pagasta padome nav ľēmusi vērā Codes pagasta Zemes komisijas 1996.gada
7.februāra lēmuma Nr.3.23 otro punktu, kurā Jānim P. ir atjaunotas īpašumtiesības uz
mantojamās zemes ,,X” daļu 4,25 ha platībā. Šis Codes pagasta Zemes komisijas lēmums arī
netika iesniegts reģistrēšanai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz zvērinātas notāres Zentas R. 06.09.2011. izsniegtu mantojuma apliecību,
reģistrētu aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.2721, uz visu Jāľa P. atstāto mantojumu par
mantinieci ir apstiprināta Regīna P..
Regīna P. ir iesniegusi pašvaldībā arhīva izziľas un radniecību pierādošo dokumentu
kopijas, uz kuru pamata ir pieľemts Codes pagasta Zemes komisijas 1996.gada 7.februāra
lēmums Nr.3.23 par īpašumtiesību atjaunošanu Jānim P. uz zemi 4,25 ha platībā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu . piešķirams jauns nosaukums, jo nosaukums
,,X” Codes pagasta teritorijā jau ir reģistrēts.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu, Kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 30.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Codes pagasta 2007.gada 27.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” (prot.Nr.12, 10.§) daļā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim P. uz pastāvīgo
lietošanā piešķirto zemi 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums ..
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu .precizēt platību no 4,7 ha uz 4,25 ha saskaľā ar
pielikumu.
3. Zemes vienībai 4,25 ha platībā, kadastra apzīmējums ., piešķirt nosaukumu „”
4. Zemes vienībai 4,25 ha platībā, kadastra apzīmējums X, 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 saskaľā 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).

65.§
Par nomas līguma slēgšanu uz zemes vienību daļām ar kadastra
apzīmējumiem X un X Īslīces pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Novada domē saľemts Dainas L. iesniegums. Tajā lūgts iznomāt zemi 1,95 un 3,31 ha
platībā. Informācija par šo iznomājamo zemes platību tika izlikta gan pašvaldības domes ēkā,
gan publicēta mājas lapā. Citas personas noteiktajā termiľā nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemi. Sagatavots lēmuma projekts par zemes iznomāšanu Dainai L., nosakot nomas maksu 3%
no kadastrālās vērtības.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 12.augustā saľemts Dainas L. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.431), kurā lūgts iznomāt zemi 1,985 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
un 3,31 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, pieder Bauskas
novada pašvaldībai saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.524.
Nekustamā īpašuma „Pagasts” platība ir 37,82 ha, kadastra Nr. X, kas sastāv no 15 zemes
vienībām t.sk. zemes vienība 15,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 7,21 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Daina L. 2008.gada 28.augustā ar Īslīces pagasta padomi bija noslēgusi zemes nomas
līgumu par šo zemju iznomāšanu. Līguma termiľš beidzies 2010.gada 1.novembrī.
Zemesgabala 1,95 ha platībā kadastrālā vērtība – Ls 1792,00.
Zemesgabala 3,31 ha platībā kadastrālā vērtība – Ls 2753,13.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes platībām no
01.09.2011.līdz 14.09.2011. tika izlikta Bauskas novada pašvaldības domes ēkā un publicēta
pašvaldības mājas lapā internetā. Citas personas līdz 14.09.2011. nav izteikušas vēlēšanos nomāt
šīs zemes platības.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 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 17 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Dainai L. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sešas daļas 1,95 ha platībā
saskaľā ar 1.grafisko pielikumu.
2. Iznomāt Dainai L. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 3,31 ha platībā saskaľā ar
2.grafisko pielikumu.
3. Nomas līgumu noslēgt uz laiku no 01.10.2011. līdz 01.11.2016.
4. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dainu L. šā lēmuma 1. un 2.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”.

66.§
Par nomas līguma slēgšanu uz daļām no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Bauskas novada domē saľemts zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” iesniegums. Tajā
lūgts iznomāt zemi 11,4 ha platībā Brunavas pagastā. Informācija par šo iznomājamo zemes
platību tika izlikta gan pašvaldības domes ēkā, gan publicēta mājas lapā. Citas personas
noteiktajā termiľā nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemi. Sagatavots lēmuma projekts par
zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Aleksandrīna”, nosakot nomas maksu 3% no
kadastrālās vērtības.
Bauskas novada domē 2011.gada 19.maijā saľemts Tarvida G. Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības „ALEKSANDRĪNA”, reģistrācijas numurs X, kuru pārstāv īpašnieks
Gintauts T., iesniegums (reģistrēts ar Nr.1118), kurā lūgts iznomāt zemi 11,4 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.6,,Par neapbūvēto
lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 15,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X turpmāk izmantojama kā Brunavas pagasta padomei piekrītošā zeme personisko
palīgsaimniecību vajadzībām.
Zemnieku saimniecība ,,ALEKSANDRĪNA” vēlas nomāt divas daļas no zemes vienības.
Zemesgabala kadastrālā vērtība ir Ls 7301,84.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību
01.09.2011. tika izlikta Bauskas novada pašvaldības domes ēkā un pašvaldības mājas lapā. Citas
personas līdz 14.09.2011. nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes platību.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 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” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (G.Tarvids),
NOLEMJ:
1. Iznomāt T. G. Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „ALEKSANDRĪNA”, reģ.Nr.X,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X divas daļas 11,2 ha platībā saskaľā ar grafisko
pielikumu.
2. Nomas līgumu noslēgt uz laiku no 01.10.2011. līdz 01.11.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar T. G. Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „ALEKSANDRĪNA” 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”.

67.§
Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja V.Veipa komandējumu.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĽO: M.MĀKULĒNS.
Komiteju apvienotajā sēdē 22.septembrī tika pieľemts lēmums atļaut domes
priekšsēdētājam V.Veipam doties komandējumā uz Hašuri pilsētu Gruzijā, lai noslēgtu
starptautisku sadarbības līgumu. Atbilstoši šim lēmumam domes priekšsēdētāja vietnieks
J.Feldmanis izdeva rīkojumu par V.Veipa komandējumu, nosakot ceļa izdevumu atlīdzināšanu.
Lūdz akceptēt šo izdoto rīkojumu, kā ari noslēgto sadarbības līgumu.
Bauskas novada pašvaldības komiteju apvienotajā sēdē 2011.gada 22.septembrī tika
pieľemts lēmums atļaut domes priekšsēdētājam V.Veipam doties starptautiskā vizītē uz Hašuri
(Gruzija), paredzot ceļa izdevumu samaksu. Vizītes ietvaros saskaľā ar Hašuri pašvaldības
aicinājumu paredzēts noslēgt pašvaldību savstarpēju sadarbības līgumu kultūras, sporta u.c.
pašvaldību darbības jautājumos. Vizītes laiks atbilstoši pievienotajam pasākumu plānam:
2011.gada 24.septembris – 2011.gada 25.septembris.
2011.gada 22.septembrī atbilstoši iepriekš minētajam lēmumam Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks J.Feldmanis izdeva rīkojumu Nr.3-4/12 „Par Valda Veipa komandējumu
uz Hašuri (Gruzija)”. Ar šo rīkojumu, ľemot vērā ceļā (izlidošana ar avioreisu un atgriešanās ar
avioreisu) pavadāmo laiku, noteikts komandējuma ilgums: 2011.gada 23.septembris – 2011.gada
26.septembris, kā arī noteikts, ka atlīdzināmi ceļa izdevumi.
Atbilstoši apvienoto komiteju lēmumam un domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumam
V.Veips iepriekš norādītajā laikā devās komandējumā uz Hašuri un noslēdza ar Hašuri
pašvaldību sadarbības līgumu.
Ievērojot minētos apstākļus,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Veips),
NOLEMJ:
1. Akceptēt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Feldmaľa 2011.gada
22.septembra rīkojumu Nr.3-4/12 „Par Valda Veipa komandējumu uz Hašuri”,
kas izdots saskaľā ar Bauskas novada pašvaldības komiteju apvienotās sēdes lēmumu
2011.gada 22.septembrī.
2. Akceptēt Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 24.septembrī ar Hašuri
pašvaldību (Gruzija) noslēgto sadarbības līgumu.

68.§
Par domes priekšsēdētāja V.Veipa ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĽO: M.MĀKULĒNS.
Domes priekšsēdētājs V.Veips lūdz piešķirt ikgadējā atvaļinājuma 1 kalendāra nedēļu,
sākot ar šā gada 17.oktobri. Atbilstoši pašvaldības nolikumam viľa prombūtnes laikā
pienākumus pildīs vietnieks J.Feldmanis. Lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu.
Iebildumu nav.
2011.gada 29.septembrī Bauskas novada Domē saľemts Domes priekšsēdētāja
Valda VEIPA iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu laikā no 2011.gada
17.oktobra līdz 2011.gada 23.oktobrim. V.VEIPS 2011.gadā ir izmantojis ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – piecpadsmit darba dienas (kalendāra dienās - 21 diena). Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmajā daļā noteikts, ka
amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar
atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl šajā likumā
nav noteikts citādi. Darba likuma 149.panta pirmā daļa nosaka, ka atvaļinājums nedrīkst būt
īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Tātad V.VEIPAM 2011.gadā ir
tiesības izmantot atlikušo atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu un Bauskas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
18.1.punktu:
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” ( R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Veips),
NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada Domes priekšsēdētājam Valdim VEIPAM ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu no 2011.gada 17.oktobra līdz 2011.gada 23.oktobrim
par darba periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.
2. Noteikt, ka Domes priekšsēdētāja V.VEIPA pienākumus viľa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis FELDMANIS.

SĒDE BEIGTA 2011.gada 29.septembrī plkst.17.25.
Nākamā kārtējā Domes sēde 2011.gada 27.oktobrī plkst. 10.

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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