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2.§
Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2012.- 2030.gadam
izstrādes uzsākšanu.
Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăiju izstrādā visai pašvaldības teritorijai
laika periodam, ne mazāk kā 12 gadiem, bet ne vairāk kā līdz 25 gadiem, Ħemot vērā nacionālā
līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un attiecīgā plānošanas reăiona attīstības
plānošanas dokumentus, pēc iespējas saskaĦojot minēto dokumentu darbības periodu. Vietējās
pašvaldības attīstības stratēăijā definē vietējās pašvaldības ilgtermiĦā attīstības redzējumu,
mērėus un prioritātes, apraksta un grafiskā veidā attēlo telpiskās attīstības perspektīvu.
Bauskas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăijas uzdevums ir noteikt galvenās
vadlīnijas teritorijas attīstībai un izmantošanai, publiskās infrastruktūras attīstībai, kā arī
teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 5.panta pirmās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2012.-2030.gadam izstrādi.
2. Par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes vadītāju apstiprināt Bauskas novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāju Ilzi Tijoni.
3. Finansējumu novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas izstrādei paredzēt no projekta „Bauskas
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās ar Valsts reăionālās
attīstības aăentūru Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/044/015, par Eiropas Savienības fonda
1.5.3.pasākuma „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reăionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” līdzekĜiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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3.§
Par Bauskas novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un Vides
pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Bauskas novada domes 22.10.2009. sēdes lēmumu „Par
Bauskas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, Bauskas novada domes 28.05.2011.
sēdes lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā „Par
Bauskas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” ir izstrādāta Bauskas novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam pirmā redakcija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1panta otrās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 6.1.punktu, Bauskas novada domes pašvaldības nolikuma 101.2 punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju.
2. Noteikt publiskās paspriešanas termiĦu no 2012.gada 2.janvāra līdz 2012.gada 15.februārim.
3. Noteikt, ka ar publiskās apspriešanas laikā izstrādāto Bauskas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam 1.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju var iepazīties un iesniegt
rakstiskus priekšlikumus Bauskas novada pašvaldībā (3.stāvā, 351.kab, tālr.639 22233),
Uzvaras ielā 1, Bauskā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no13.00 līdz 17.00;
pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 18.00; piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 16.00). Ar materiāliem var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājas
lapā www.bauska.lv.
4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2012.gada 6.februārī plkst.16.00 Bauskas novada
pašvaldības ēkas zālē, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov.
5. Publicēt paziĦojumu par Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu laikrakstā „Bauskas Dzīve”
un ievietot pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.
6. Iesniegt Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju Jelgavas reăionālajai Vides
pārvaldei, Veselības inspekcijai, Zemgales plānošanas reăionam un Dabas aizsardzības
pārvaldes Ėemeru Nacionālā parka administrācijai atzinumu saĦemšanai.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Veidlapa rakstisku priekšlikumu iesniegšanai uz 1 lp.
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4.§
Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023.gadam 1.redakcijas
pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu (prot.Nr.17, 2.§)
„Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu sabiedriskās
apspriešanas uzsākšanu” tika organizēta Bauskas novada teritorijas plānojuma un vides pārskata
1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2011.gada
10.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā no Bauskas novada
iedzīvotājiem tika saĦemti ierosinājumi un priekšlikumi. Bauskas novada teritorijas plānojuma
un vides pārskata 1.redakcija atzinuma saĦemšanai tika nosūtīta darba uzdevumā minētajām
institūcijām.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 42.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pilnveidot Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakciju atbilstoši
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.
2. Sagatavot Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgo redakciju.
3. Veikt Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgās redakcijas
sagatavošanu saskaĦā ar Teritorijas plānošanas likuma un Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
prasībām
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5.§
Par Bauskas novada pašvaldības uzĦēmējdarbības konsultatīvās padomes
izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
Lai sekmētu uzĦēmējdarbības attīstību novadā un aktivizētu sadarbību starp pašvaldību un
vietējiem uzĦēmējiem, tādējādi veicinot viedokĜu apmaiĦu un pozitīvi ietekmētu
uzĦēmējdarbības vidi novadā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 15.panta
pirmās daĜas 10.punktu un 61.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības UzĦēmējdarbības konsultatīvo padomi.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības UzĦēmējdarbības konsultatīvās padomes
nolikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada Domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: UzĦēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikums uz 3 lp.
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6.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktora
Z.AlkšĦa priekšlikumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.un 13.punktu,
41.panta pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 25.februārī) šādus grozījumus:
1. Svītrot 4.punktā vārdu „juridiskā”.
2. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Centra grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaĜa.”
3. Izteikt nolikuma pielikumu „Centra amatpersonu un darbinieku saraksts” jaunā
redakcijā.
4. Noteikt, ka 3.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Centra amatpersonu un darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
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7.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā
bibliotēka” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1. Svītrot ievada 2.teikumā vārdu „juridiskā”.
2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Bauskas CB ir zīmogs ar bibliotēkas emblēmu un nosaukumu, norēėinu konti
kredītiestādēs un sava atribūtika.”
3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Bauskas CB direktors izstrādā Bauskas CB struktūras un amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgu apmēru) un iesniedz to apstiprināšanai Bauskas novada domē.”
4. Aizstāt 32.13.1. apakšpunktā vārdus un skaitli „Brunavas pagasta 1.bibliotēka” ar vārdiem
„Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka”.
5. Aizstāt 32.13.2.apakšpunktā vārdus un skaitli „Brunavas pagasta 2.bibliotēka” ar vārdiem
„Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka”.
6. Aizstāt 32.13.3.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ceraukstes pagasta 1.bibliotēka” ar vārdiem
„Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka”.
7. Aizstāt 32.13.4.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ceraukstes pagasta 2.bibliotēka” ar vārdiem
„Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka”.
8. Aizstāt 32.13.5.apakšpunktā vārdus „Codes pagasta bibliotēka” ar vārdiem „Codes pagasta
Codes bibliotēka”.
9. Aizstāt 32.13.8.apakšpunktā vārdus un skaitli „Gailīšu pagasta 1.bibliotēka” ar vārdiem
„Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka”.
10. Aizstāt 32.13.9.apakšpunktā vārdus un skaitli „Gailīšu pagasta 2.bibliotēka” ar vārdiem
„Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka”.
11. Aizstāt 32.13.10.apakšpunktā vārdus un skaitli „Īslīces pagasta 1.bibliotēka” ar vārdiem
„Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka”.

12. Aizstāt 32.13.11.apakšpunktā vārdus un skaitli „Īslīces pagasta 2.bibliotēka” ar vārdiem
„Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka”.
13. Aizstāt 32.13.12.apakšpunktā vārdus „Mežotnes pagasta bibliotēka” ar vārdiem „Mežotnes
pagasta Mežotnes bibliotēka”.
14. Aizstāt 32.13.15.apakšpunktā vārdus „Vecsaules pagasta bibliotēka” ar vārdiem „Vecsaules
pagasta Vecsaules bibliotēka”.
15. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Bauskas Centrālās bibliotēkas amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts”.
Pielikumā: „Bauskas Centrālās bibliotēkas amatpersonu un darbinieku amatu sarakts” uz 1 lp.
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8.§
Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.TORMANES 2011.gada 12.decembra iesniegumu Nr.62 „Par līguma projektu” un tam
pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daĜu
un Bibliotēku likuma 17.panta piektās daĜas 3.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas”nav, NOLEMJ:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldībām par
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reăiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2012.gadā
saskaĦā ar pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldībām
ar pielikumiem uz 21 lp.
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9.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” 2 (Ā.Gaile, V.Grigorjeva), NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī) šādus grozījumus:
1.

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Kultūras centrs atrodas Bauskas novada Domes pakĜautībā, tam ir savs nosaukums,
zīmogs, norēėinu konts kredītiestādē, un sava simbolika”.

2.

Svītrot 5.punktā vārdu „juridiskā”.

3.

Izteikt 22.11.punktu šādā redakcijā:
„22.11. izstrādā Kultūras centra struktūras un Kultūras centra darbinieku amatu saraksta
(norādot tajā mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas novada
domē.”
Papildināt nolikumu ar 2.pielikumu „Bauskas Kultūras centra amatu saraksts”.

4.

Pielikumā: 2.pielikums „Bauskas Kultūras centra amatu saraksts” uz 1 lp.
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10.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs”
nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido,
Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” direktora M.SkaĦa
priekšlikumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē
2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Muzejam ir norēėinu konts bankā, zīmogs, spiedogs un simbolika”.
2. Svītrot 6.punktā vārdu „juridiskā”.
3. Izteikt 11.8.punktu šādā redakcijā:
„11.8. izstrādāt Muzeja struktūras un Muzeja darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniegt tos apstiprināšanai Bauskas novada domē”.
4. Svītrot 12.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus „Bauskas pilsētas pārvalde” un aizstāt
otrajā teikumā vārdus „Bauskas pilsētas pārvaldei” ar vārdiem „Bauskas novada domei”.
5. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Muzeja grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaĜa.”
6. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Bauskas pils muzeja amatu saraksts”.
Pielikumā: „Bauskas pils muzeja amatu saraksts” uz 1 lp.
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11.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas Novadpētniecības mākslas muzejs” nolikumā (apstiprināts Bauskas
novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) šādus grozījumus:
1.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Muzejam ir savs zīmogs, norēėinu konti kredītiestādēs un cita nepieciešamā atribūtika.”

2.

Svītrot 6.,8. un 9.punktā vārdu „juridiskā”.

3.

Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Izstrādā Muzeja struktūras un Muzeja darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas novada domē.”

4.

Papildināt nolikumu ar pielikumu „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja amatu
saraksts”.

Pielikumā: „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja amatu saraksts” uz 1 lp.
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12.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu sarakstā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu sarakstā
(apstiprināts Bauskas novada Domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī šādus grozījumus:
1.
Izteikt 6.rindu šādā redakcijā:
„6. Izglītojošās programmas:
6.1. izglītojošā programma „Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā” grupai līdz 20 cilvēkiem Ls
30,00; par katru nākamo cilvēku Ls 1,50;
6.2. programma grupām „Laiks spēlēties” Ls 1,50 personai.”
2.

Aizstāt 7.rindas 3.ailē skaitli „Ls 25,00” ar skaitli „Ls 35,00”.

3.

Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
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13.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2010.gada 22.jūnijā) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus „priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos” ar
vārdiem „domes priekšsēdētājs”.
2. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus „Domes izpilddirektors” ar vārdiem „pašvaldības
izpilddirektors”.
3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Dienests rīkojas ar Dienesta rīcībā esošu mantu un Domes piešėirtajiem finanšu
līdzekĜiem atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam un
Domes lēmumiem.”
4. Svītrot 8.punktā vārdu „juridiskā”.
5. Svītrot 19.punktā vārdus „un pilsētas”.
6. Aizstāt 28.punktā vārdus „Dienesta sociālā darba organizators” ar vārdiem „Dienesta vadītāja
vietnieks”.
7. Papildināt nolikumu ar 33.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„33.12. Izstrādāt Dienesta struktūras un Dienesta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniegt tos apstiprināšanai Bauskas novada domē.”
8. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
„36. Dienesta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaĦā ar spēkā esošiem normatīviem
aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaĜa.”
9. Papildināt nolikumu ar 2.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts”.
Pielikumā „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” uz 1 lp.
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14.§
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1. Svītrot 3.punktā un 4.punkta 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.apakšpunktos vārdu „juridiskā”.
2. Aizstāt 11.punktā vārdus „Bauskas novada Domes sociālais dienests” ar vārdiem „Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests””.
3. Izteikt 21.3.punktu šādā redakcijā:
„21.3. Izstrādāt Pansionāta struktūras un Pansionāta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniegt tos apstiprināšanai Bauskas novada domē.”
4. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pansionāta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaĦā ar spēkā esošiem normatīviem
aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaĜa.”
5. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Vispārējā tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts”.
Pielikumā „Vispārējā tipa pansionāta „Derpele”” amatu saraksts” uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2011.gada 29.decembrī

prot.Nr.23

15.§
Par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 69.1 panta pirmo daĜu, 69.2 pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „ Codes pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus grozījumus:
1. Aizstāt sestās rindas otrajā ailē vārdu „kurinātājs” ar vārdiem „apkopējs uz nepilnu darba
laiku”.
2. Aizstāt sestās rindas trešajā ailē skaitli „202” ar skaitli „180”.
3. Aizstāt septītās rindas otrajā ailē vārdu „kurinātājs” ar vārdiem „apkopējs uz nepilnu
darba laiku”.
4. Aizstāt septītās rindas trešajā ailē skaitli „202” ar skaitli „55”.
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16.§
Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 69.1 panta pirmo daĜu, 69.2 pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 31.martā) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus grozījumus:
Papildināt ar 10., 11. un 12. rindu šādā redakcijā:
10.
11.
12.

Apkures /krāšĦu kurinātājs (no 1.oktobra līdz 1.maijam)
Apkures /krāšĦu kurinātājs (no 1.oktobra līdz 1.maijam)
Ēkas un teritorijas uzraugs
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17.§
Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 69.panta pirmo daĜu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas
L.Kolbergas iesniegumu:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Amatpersonu un darbinieku saraksts uz 1 lp.
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18.§
Par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumā.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, Ħemot vērā iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde”
vadītāja Viestura JANŠEVSKA 2011.gada 5.decembra iesniegumā izteikto lūgumu un domes
sēdē sniegtos paskaidrojumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu) šādu grozījumu:
Aizstāt nolikuma pielikuma 6.rindas 2.ailē vārdu „santehniėis” ar vārdiem „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2011.gada 29.decembrī

prot.Nr.23

19.§
Par grozījumiem Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „ Īslīces pagasta pārvalde” vadītāja
JāĦa Barana iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izteikt iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma pielikumu „Amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
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20.§
Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daĜu, kurā noteikts, ka valsts
institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus, Ministru
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 2.un 8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības var pieĦemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos,
kā arī, lai apbalvotu personas, kas sekmējušas Bauskas novada izaugsmi, kurām ir nopelni
pilsoniskās aktivitātes un profesionālās meistarības jomā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
projektu un iesniegt to apstiprināšanai Heraldikas komisijai.
Pielikumā: Nolikuma projekts „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” uz 3 lp.
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21.§
Par finansējuma piešėiršanu izglītības iestāžu energoaudita veikšanai
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu un Ħemot vērā Bauskas novada administrācijas
izsludinātā zemsliekšĦa iepirkuma Nr. TI/BNA 2011/021 „Energoaudita veikšana Bauskas
novada izglītības iestāžu ēkās” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Izglītības pārvalde” finansējumu Ls 3623
apmērā energoauditu veikšanai šādās Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs:
1.1.
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē Bauskas Valsts ăimnāzija” un Bauskas
novada vispārējās izglītības iestādē “Bauskas sākumskola”;
1.2. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē “Bauskas pilsētas pamatskola”;
1.3. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē “Bauskas 2.vidusskola”;
1.4. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē “Uzvaras vidusskola”;
1.5. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē “Mežotnes pamatskola”
1.6. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē “Griėu pamatskola”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” slēgt
līgumu ar energoauditoru SIA „ABC Energy efficiecy” par energoaudita veikšanu šā lēmuma
1.punktā minētajās Bauskas novada izglītības iestādēs.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaĜai piešėīrumu no 2011.gada budžeta rezerves fonda iekĜaut kārtējos budžeta
grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2011.gada 29.decembrī

prot.Nr.23

22.§
Par papildus finansējuma piešėiršanu Vecsaules pamatskolai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu un Ħemot vērā Vecsaules pamatskolas direktora
E.Brazauska 14.11.2011.vēstuli Nr.109 „Par pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību
programmas ieviešanas aprobācija” īstenošanai piegādāto elektronisko mācību līdzekĜainteraktīvās tāfeles izpirkšanu”, kā arī Valsts izglītības satura centra 07.10.2011. vēstuli Nr.110/1276 „Par pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”
īstenošanai piegādāto elektronisko mācību līdzekĜu turpmāko izmantošanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret”nav, „atturas”nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola”
finansējumu Ls 884 apmērā pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas
aprobācija” īstenošanai piegādātā elektroniskā mācību līdzekĜa – interaktīvās tāfeles iegādei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaĜai piešėīrumu no 2011.gada budžeta rezerves fonda līdzekĜiem iekĜaut kārtējos
budžeta grozījumos.
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23.§
Par papildus finansējuma piešėiršanu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde”.
Bauskas novada Domē 2011.gada 14.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) vadītāja Aleksandra Gurkovska
2011.gada 14.decembra iesniegums Nr.236 „Par papildu finansējumu”, kurā izteikts lūgums
piešėirt Pārvaldei papildus finansējumu izveidojušos parādu segšanai.
Izskatot saĦemto iesniegumu, iepazīstoties ar izveidojošos situāciju un Ħemot vērā to, ka
ieĦēmumi no komunālajiem pakalpojumiem nav izpildīti plānotajā apmērā (30.11.2011. sastādīja
tikai 78,8% no plānotā); iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem 30.11.2011.
sastādīja Ls 47 449; parādi kreditoriem 14.12.2011. sastādīja Ls 19 448, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.ZeltiĦš), „pret” (V.Purmale), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, T.Milgrāve), NOLEMJ:
1. Piešėirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” papildus finansējumu
Ls 18 212 apmērā parādu nomaksai SIA „Vides serviss” Ls 15 857 un AS „Latvenergo” Ls
2 355 no iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta līdzekĜiem, pārkārtojot neizlietoto
dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem budžeta sadaĜā „Teritoriju apsaimniekošana”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai papildus
finansējuma piešėīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekĜaut Bauskas novada pašvaldības
2011.gada decembra budžeta grozījumos.
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24.§
Par papildus finansējuma piešėiršanu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”.
Bauskas novada Domē 2011.gada 15.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) vadītāja OĜăerta Līkā 2011.gada
14.decembra iesniegums Nr.1-6/334 „Par līdzekĜu piešėiršanu”, kurā izteikts lūgums piešėirt
Pārvaldei papildus finansējumu izveidojušos parādu segšanai un darba algu par decembri
izmaksai.
Izskatot saĦemto iesniegumu, iepazīstoties ar izveidojošos situāciju un Ħemot vērā to, ka
ieĦēmumi no komunālajiem pakalpojumiem nav izpildīti plānotajā apmērā (30.11.2011. sastādīja
tikai 59,1% no plānotā); iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem 30.11.2011.
sastādīja Ls 36 899; parādi kreditoriem 09.12.2011. sastādīja Ls 9 903, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.ZeltiĦš), „pret” (V.Purmale), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, T.Milgrāve), NOLEMJ:
1. Piešėirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” papildus
finansējumu Ls 4 501 apmērā parādu nomaksai SIA „Vides serviss” Ls 3 363 un AS
„Latvenergo” Ls 1 138 no iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta līdzekĜiem,
pārkārtojot neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem budžeta sadaĜā „Teritoriju
apsaimniekošana”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai papildus
finansējuma piešėīrumu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” iekĜaut Bauskas novada
pašvaldības 2011.gada decembra budžeta grozījumos.
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25.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budžetu” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budžetu”” saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 75 lp.
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27.§
Par galvojumu SIA „Īslīces ūdens”.
2010.gada 20.oktobrī noslēgts trīspusējs civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas
Vides ministriju, SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi par Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” īstenošanu.
2011.gada 11.novembrī Bauskas novada domē saĦemts SIA „Īslīces ūdens” valdes
locekĜa Aleksandra Rūjas iesniegums „Par projekta izmaksām” ar lūgumu galvot SIA „Īslīces
ūdens” aizĦēmumu līdz Ls 376 735 (trīs simti septiĦdesmit seši tūkstoši septiĦi simti trīsdesmit
pieci lati) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, 26.panta otro daĜu, likuma „Par valsts budžetu
2012.gadam” 20.panta septīto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai sniegt galvojumu par tām parāda
saistībām, kuras uzĦemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
17.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu neattiecināmo
izmaksu (PVN) segšanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā sniegt galvojumu SIA „Īslīces ūdens”, kuras kapitāla daĜu īpašnieks 100% ir
Bauskas novada pašvaldība, aizĦēmuma saĦemšanai Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar kapitālsabiedrībai izdevīgāko procentu likmi Kohēzijas
fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” līdzfinansējuma
nodrošināšanai līdz Ls 376 735 (trīs simti septiĦdesmit seši tūkstoši septiĦi simti trīsdesmit
pieci lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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27.§
Par aizĦēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai.
2010.gada 20.oktobrī noslēgts trīspusējs civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas
Vides ministriju, SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi par Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta
pirmo daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanai ar mērėi nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Īslīces ūdens”
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” īstenošanai ar mērėi nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu līdz Ls 311 065 (trīs simti vienpadsmit tūkstoši sešdesmit pieci
lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā, paredzot naudas līdzekĜu ieguldīšanu SIA „Īslīces
ūdens”, kuras 100% kapitāla daĜu pieder Bauskas novada pašvaldībai, pamatkapitālā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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28.§
Par aizĦēmumu autobusa iegādei.
Lai nodrošinātu Bauskas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” astoĦu sporta veidu programmu apguvi,
kvalitatīvu mācību treniĦu darbu un drošu bērnu pārvadāšanu uz sporta sacensībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par
valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta piekto daĜu, un Ħemot vērā 2011.gada 22.jūnija iepirkuma
Nr. BNA 2011/035 „Autobusa ar 19 + 1 sēdvietām piegāde” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi pašvaldības autonomās funkcijas
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei Ls 31 585,08 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti
astoĦdesmit pieci lati 08 santīmi) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 5 gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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29.§
Par aizĦēmumu projekta „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma
informācijas centra pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai.
2011.gada 3.novembrī Lauku atbalsta dienests pieĦēma lēmumu Nr.1-10/1938 par
projekta Nr.11-06-LL19-L413101-000013 „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma
informācijas centra pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” apstiprināšanu. Projekta
iesniegums tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 19.punktu, Tūrisma likuma 8.panta 4.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.panta pirmo daĜu, likumprojektu „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta pirmo daĜu, kas
pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi Lauku
attīstības programmas 2009.-2013.gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” projekta „Aprīkojuma iegāde
Bauskas novada tūrisma informācijas centra pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” ar
līguma Nr.11-06-LL19-L413101-000013 īstenošanai līdz Ls 20 774,84 (divdesmit tūkstoši
septiĦi simti septiĦdesmit četri lati, 84 santīmi) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 5 (pieci) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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31.§
Par piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
2011.gada 16.decembrī Bauskas novada pašvaldība saĦēmusi Valsts reăionālās attīstības
aăentūras (VRAA) uzaicinājumu piedalīties projektā „Publisko interneta pieejas punktu
attīstība”. VRAA gatavo projekta pieteikumu, pamatojoties uz 2011.gada 11.oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.792 Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība””.
Projekta mērėis ir paaugstināt plašākam iedzīvotāju lokam iespējas lietot publisko internetu,
veicināt piekĜuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c.
pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekĜaušanos sabiedrības sociālajos,
ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viĦu dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros paredzēta jaunu publisko interneta pieejas punktu (PIPP) izveidošana un
esošo PIPP būtiska funkcionalitātes uzlabošana un projekta attiecināmajās izmaksās iekĜaujama:
1. jauna interneta pieslēguma ierīkošana vai esoša interneta pieslēguma jaudas
palielināšana;
2. bezvadu interneta zonas izveide vai paplašināšana;
3. datortehnikas un biroja tehnikas iegāde;
4. datortīkla un komunikāciju iekārtu iegāde;
5. programmatūras iegāde;
6. publisko interneta pieejas punktu sagatavošana ekspluatācijai.
Projekta pieteikumu plānots sagatavot līdz 2012.gada 1.jūlijam un īstenot ne ilgāk kā līdz
2015.gada 30.jūnijam. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka plānotās attiecināmās izmaksas
uz vienu PIPP nepārsniedz Ls 5500. No minētās summas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu
15% apmērā, kā arī PIPP uzturēšanu 5 gadus.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts reăionālās attīstības aăentūras īstenotajā projektā „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Pašvaldības IT kompetences centram sagatavot un aktualizēt nepieciešamo dokumentāciju
projekta iesnieguma sagatavošanai.

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta īstenošanu un līdzfinansēšanu no Bauskas
novada pašvaldības budžeta līdzekĜiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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31.§
Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” attīstības plāna 2011./2012.- 2013./2014.mācību gadam
saskaĦošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” attīstības plānu 2011./2012.-2013./2014.mācību gadam saskaĦā ar
pielikumu.
Pielikumā:
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
attīstības plāns 2011./2012.-2013./2014.mācību gadam uz 37 lp.
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32.§
Par noteikumu „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amatu vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.ZeltiĦš), „pret” 3 (A.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada Domes noteikumus Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” saskaĦā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
3. Noteikt, ka noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes
2009.gada 27.augusta noteikumi Nr.3 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes
lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.”
Pielikumā: Noteikumi „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” uz 6 lp.
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33.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos
Nr.15.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu, ar mērėi atslogot valsts
budžeta mērėdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, novirzot
struktūrvienības vadītāja amata izglītības iestādes struktūrvienībā, kura īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, finansēšanu no pašvaldības budžeta, kā arī, lai precizētu noteikumos
noteikto amatu nosaukumus, atbilstoši profesiju klasifikatoram,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.ZeltiĦš), „pret” 2 (U.Kolužs, J.Landorfs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 „Par novada izglītības
iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu „sargs” ar vārdiem „ēku un teritorijas uzraugs”;
1.2. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu „medmāsa” ar vārdiem „medicīnas māsa”;
1.3. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu „dežurants” ar vārdiem „ēkas dežurants”;
1.4. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Remontstrādnieka, ēku, iekārtu un ierīču apkopei, darba slodžu skaits tiek noteikts pēc
aprēėina - viena darba slodze uz 3000 m2 apkopjamās ēku platības, izĦemot Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolu”;
1.5. izteikt 1.pielikumu „Amati, kuri tiek noteikti vispārējās izglītības iestādē, Ħemot vērā
izglītojamo skaitu” jaunā redakcijā saskaĦā ar 1.pielikumu;
1.6. izteikt 3.pielikumu „Amati, kuri tiek noteikti pirmsskolas izglītības iestādē, Ħemot vērā
izglītojamo skaitu” jaunā redakcijā saskaĦā ar 2. pielikumu;
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1.pielikums „Amati, kuri tiek noteikti vispārējās izglītības iestādē, Ħemot vērā izglītojamo
skaitu” uz 1 lp.
3.pielikums „Amati, kuri tiek noteikti pirmsskolas izglītības iestādē, Ħemot vērā izglītojamo
skaitu” uz 1 lp.
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1.pielikums
Amati, kuri tiek noteikti vispārējās izglītības iestādēs,
Ħemot vērā izglītojamo skaitu
Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis- arhivārs
Kasieris*
Laborants pamatskolā (8.,9.kl.)
Laborants vidusskolā
Laborants ăimnāzijā
Šefpavārs*
Virtuves personāls* (pavārs, pavāra palīgs,
virtuves strādnieks, trauku mazgātājs u.c)
Ēkas dežurants
Garderobists
Medicīnas māsa **
Sociālais pedagogs ***
Koncertmeistars sākumskolā, pamatskolā un
vidusskolā
Koncertmeistars ăimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ăimnāzijā
Informācijas tehnoloăiju administrators****

Darba slodžu skaits, Ħemot vērā izglītojamo
skaitu
Līdz 100 101-250 251-500
501 un
vairāk
1
0,5
1
1
1
0,5
0,75
1
1,25
0,15
0,25
0,35
0,5
0,5
1
0,5
1,5
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
0,25
0,3
-

0,5
0,5
-

1
1
0,75
1
0,5

2
2
1
1
1

-

-

1
1
0,5

1,5
1,5
1

*- izglītības iestādēs, kuras organizē ēdināšanas pakalpojumus;
**- izĦemot izglītības iestādes, kurām noslēgts līgums ar ăimenes ārsta praksi;
***-izĦemot izglītības iestādes, kur amata vienība tiek finansēta no ESF projekta līdzekĜiem;
****-izĦemot izglītības iestādes, kurās datortehnikas tehniskā uzturēšana un
programnodrošinājums tiek organizēts uz līguma pamata.
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3.pielikums
Amati, kuri tiek noteikti pirmsskolas izglītības iestādē,
Ħemot vērā izglītojamo skaitu

Amata nosaukums

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis- arhivārs
Kasieris
Šefpavārs*
Virtuves personāls
*(pavārs, pavāra palīgs,
virtuves strādnieks,
trauku mazgātājs u.c.)
VeĜas pārzinis- šuvējs
Medicīnas māsa
Struktūrvienības vadītājs

Darba slodžu skaits atkarībā no izglītojamo skaita
Līdz 50
51-100
101-200
201- 300 Vairāk par
301
0,75
1
1,5

1
-

1
1

0,25
0,25
1
1,25

0,5
0,5
1
2

0,75
0,5
1
2,5

0,5
0,5
0,5
0,75
0,25
0,5
0,5
1
1
0,5 amata vienības izglītības iestādes struktūrvienībā, kura īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, ar pirmsskolas izglītojamo
skaitu no 24 līdz 69 izglītojamajiem (ieskaitot)
viena amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībā, kura īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, ar pirmsskolas izglītojamo
skaitu 70 un vairāk izglītojamie

*- izglītības iestādēs, kuras organizē ēdināšanas pakalpojumu.
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34.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos
Nr.4.
Ar mērėi nodrošināt plašāku izglītības programmu piedāvājumu pie mazāka izglītojamā
skaita izglītības iestādēs, kuras īsteno vairākas vispārējās izglītības programmas un
pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas programmu,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē
grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1. Izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.3. vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguvei, Ħemot vērā, ka izglītības iestāde īsteno vairākas izglītības programmas, no kurām
vismaz viena netiek īstenota citās Bauskas novada izglītības iestādēs:
7.3.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 26;
7.3.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 52;
7.3.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 75;
7.3.4. piecas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 95;”.
2. Papildināt noteikumus ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.4. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo
noteikto.”
3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas programmu var īstenot arī vienā no vispārējās
pamatizglītības programmas paralēlklasēm. Paralēlklases tiek veidotas, ievērojot šādus
nosacījumus:
10.1 1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 26;
10.1 2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 52;
10.1 3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 75.”
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35.§
Par aizĦēmumu vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
energoefektivitātes uzlabošanai.
Lai nodrošinātu Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” izglītojamajiem normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz
temperatūras režīmu izglītības iestādes mācību telpās un internātā, Bauskas novada dome
ārkārtas sēdē 2011.gada 23.maijā pieĦēma lēmumu „Par aizĦēmumu vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes internātvidusskola” energoefektivitātes uzlabošanai”, lūdzot Pašvaldību
aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut Ħemt aizĦēmumu Ls 46 000.
Bauskas novada dome 2011.gada 27.oktobrī, Ħemot vērā iepirkuma procedūras
rezultātus, pieĦēma lēmumu par grozījumiem 2011.gada 23.maija lēmumā – būvdarbiem
nepieciešamā aizĦēmuma summa tika palielināta līdz Ls 59 974.61. Atbilstoši šiem lēmumiem
aizĦēmumu bija plānots Ħemt 2011.gadā.
2011.gada 14.novembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” un SIA „VITRUM logi” noslēdza Līgumu Nr. BNA 2011/051/1 „Bauskas
novada Mežotnes internātvidusskolas PVC logu un durvju nomaiĦa”. Līgumā būvdarbu apmaksu
paredzēts veikt 2012.gadā, līdz ar to aizĦēmuma Ħemšana 2011.gadā nav nepieciešama.
Ievērojot iepriekš minēto un lai nodrošinātu finansējumu Ls 59 974,61 (piecdesmit deviĦi
tūkstoši deviĦi simti septiĦdesmit četri lati, 61 santīms) 2012.gadā veicamajiem būvdarbiem
saskaĦā ar 2011.gada 14.novembra līgumu Nr. Nr. BNA 2011/051/1 „Bauskas novada Mežotnes
internātvidusskolas PVC logu un durvju nomaiĦa”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” energoefektivitātes uzlabošanai Ls 59 974,61 (piecdesmit deviĦi tūkstoši
deviĦi simti septiĦdesmit četri lati, 61 santīms) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 5 gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2011.gada 23.maija un 2011.gada
27.oktobra lēmumus „Par aizĦēmumu vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” energoefektivitātes uzlabošanai”.
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36.§
Par papildus automobiĜa vadītāja amata vienības izveidi vispārējās izglītības
iestādē „Vecsaules pamatskola”.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu, Bauskas novada
Domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un
darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu un Ħemot vērā Bauskas novada
vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora Egona Brazauska 2011.gada
8.decembra iesniegumu Nr.119,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izveidot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Vecsaules pamatskola” jaunu
amata vietu „automobiĜa vadītājs”, nosakot mēnešalgu Ls 200.
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37.§
Par papildus mērėdotācijas sadali pedagogu algām.
SaskaĦā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēėina un sadala valsts budžeta mērėdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un
Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra noteikumu Nr.19 „Par kārtību, kādā tiek veikta
valsts budžeta mērėdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika periodā no
2011.gada septembra līdz decembrim” 5.punktu,
atbilstoši Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
vadītājas A.SpriĦėes rīkojumiem, lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši
slimības dēĜ promesošu pedagogu, atvaĜinājuma kompensācijas samaksu pedagogiem pārtraucot
darba attiecības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas”nav, NOLEMJ:
Piešėirt papildus mērėdotāciju no budžeta atlikuma – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 1320 saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā:
Papildus mērėdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.decembrim sadale uz 1 lapas.
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38.§
Par izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu.
Vadoties no Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.15 „Par novada
izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 1
(V.Grigorjeva), „atturas” 2 (J.Landorfs, U.ZeltiĦš), NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu
sarakstus saskaĦā ar pielikumiem.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku
amatu saraksti uz 18 lp.
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39.§
Par Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta g) apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.ZeltiĦš), „pret” 2 (V.Grigorjeva, E.Millers), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādi saskaĦā ar pielikumu.
2. Iekasētā maksa ieskaitāma attiecīgās iestādes budžetā.
3. Iepriekš saskaĦotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, tautas nama un citas
telpas) bez maksas izmanto:
3.1.
Bauskas novada pašvaldības iestādes;
3.2.
biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3.3.
Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
3.4.
Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās
netiek veikta saimnieciskā darbība.
4. Noteikt, ka izcenojumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lp.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumam „Par Bauskas novada administrācijas,
pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas
pakalpojumiem”
Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma nosaukums
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.

Izcenojums (Ls bez PVN)
Mērvienība Bauskas
Pagastu
pilsēta
teritorija

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
stunda
mazāka par 50 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
stunda
no 50 m2 līdz 150 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
stunda
lielāka par 150 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Telpa pedagogiem – individuālā darba
veicējiem (darbam ar izglītības iestāžu
stunda
audzēkĦiem)
Pirts, sauna, hidromasāžas vanna, baseins
stunda
(par katru), pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Trenažieru zāle (vienai personai)
stunda
Dušas izmantošana (vienai personai)
reize
Pirts pakalpojums pieaugušajiem (vienai
reize
personai)
VeĜas mazgāšana
reize
Kafijas un citu dzērienu automāta
žetons
izmantošana
Inventāra noma
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
Multimediju projektors
stunda
Interaktīvā tāfele
stunda
Kodoskops
stunda
Ekrāns
stunda
Stacionārais dators
stunda
Portatīvais dators
stunda
Sintezators un citi mūzikas instrumenti
stunda
ApskaĦošanas tehnika
stunda
Gaismu aparatūra
stunda
Mūzikas instrumenta noma audzēknim
mēnesī
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
dokumentiem A3 formāts

3,00

2,00

2,00

1,00

4,00

3,00

3,00

2,00

5,00

4,00

4,00

3,00

1,00

1,00
7,00
5,00
0,50
0,50

0,50
0,50

2,00
1,00
0,08

0,08
0,04
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00
0,05
0,10

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Melnbalta izdruka no datora A4 formāts
lappuse
0,05
Krāsaina izdruka no datora A4 formāts
lappuse
0,30
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,15
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,15
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,13
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,25
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,50
Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,00
Plotera izdruka A0 formāts
lappuse
2,00
Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
Brokastis
ēdienreize
0,41
Pusdienas
ēdienreize
0,65
VakariĦas
ēdienreize
0,35
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkĦiem un darbiniekiem)

5.1.

Mežotnes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas
pusdienas*
launags

0,55
0,45
0,25

5.2.

Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,65

5.3.

Uzvaras vidusskolas struktūrvienības
„Lācītis” ēdināšanas pakalpojumi

5.4.

Griėu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumi

5.5.

Griėu pamatskolas struktūrvienības
„DzirnaviĦas” ēdināšanas pakalpojumi

brokastis
pusdienas
launags
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags

0,24
0,50
0,26
0,60
0,20
0,30
0,50
0,20

5.6.

Codes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,65

5.7.

MežgaĜu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

5.8.

Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

5.9.

Vecsaules pamatskolas struktūrvienības
„Jaunsaules skola” ēdināšanas pakalpojumi

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
brokastis
pusdienas
launags

0,25
0,50
0,25
0,20
0,60
0,12
0,50
0,31

pusdienas

0,50

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags

0,20
0,80
0,25
0,20
0,65
0,25
0,20
0,80
0,25

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem no 3-7
gadiem
Pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem līdz 3
gadiem
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem no 3-7
gadiem

5.14.

5.15.

5.16.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
Mežotnes internātvidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi
launags
vakariĦas
brokastis
pusdienas
Pamūšas speciālās internātpamatskolas
ēdināšanas pakalpojumi
launags
vakariĦas
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
Naktsmītne internātā audzēkĦiem
mēnesī
Uzturēšanās skolā audzēkĦiem
mēnesī
Naktsmītne internātā pedagogiem
mēnesī
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi
muca
Asenizācijas mucas pakalpojums
kilometrs
(izcenojums summējas)
stunda
Sniega šėūrēšanas pakalpojums
kilometrs
(izcenojums summējas)
stunda

0,20
0,65
0,25
0,60
0,66
0,51
0,59
0,42
0,80
0,42
0,48

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem līdz 3
gadiem

24,93
42,45
4,85
10,00
0,75
2,50
0,75
2,50

* pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeĦus saskaĦā ar normu.
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40.§
Par Bauskas novada pašvaldības ceĜu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko
specifikāciju apstiprināšanu.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
SaskaĦā ar CeĜu satiksmes likuma 1.panta 3)apakšpunktu ceĜš ir jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija (autoceĜš, iela, prospekts, šėērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā,
ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliĦas). CeĜa kompleksā ietilpst ceĜš,
mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneĜi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta
sienas un citas būves), ceĜu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekĜu pieturvietas
un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekĜu stāvvietas, atpūtas laukumi,
veloceliĦi un ietves, ceĜu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekĜi (ceĜa zīmes, luksofori, signālstabiĦi, aizsargbarjeras, gājēju
barjeras, vertikālie un horizontālie ceĜa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekĜi).
Lai pašvaldība varētu veikt autoceĜu uzturēšanas darbus saskaĦā ar Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 16.1.punktu, nepieciešamas autoceĜu uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas.
VAS „Latvijas Valsts ceĜi” izstrādājusi un apstiprinājusi valsts ceĜu uzturēšanai tehniskās
specifikācijas. Tās apstiprinātas ar 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488 „Valsts autoceĜu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta
noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli” 16.1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības ceĜu ikdienas uzturēšanas darbiem piemērot Valsts autoceĜu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts
ceĜi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.
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41.§
Par nedzīvojamo telpu nomu Uzvaras ielā 1 un Uzvaras ielā 6, Bauskā.
Bauskas novada domē izskatīti nedzīvojamo telpu Bauskas novada pašvaldības
administratīvajās ēkās Uzvaras ielā 1 un Uzvaras ielā 6, Bauskā nomnieku iesniegumi, kuros
lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦus, kā arī veikt izmaiĦas iepriekš
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos.
Nedzīvojamo telpu nomnieks - Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra iesniegumā
norādījusi, ka aăentūrai turpmāk nav nepieciešams nomāt telpas Nr.1 (40,9 m2 platībā) un Nr.2
(13,4 m2 platībā), līdz ar to lūgusi veikt arī izmaiĦas nedzīvojamo telpu nomas līgumā, samazinot
nomājamo telpu kopējo platību uz 268,80 m2.
ĥemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦus par telpu nomu
ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim līgumiem, kas noslēgti ar:
1.1. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju
biroju;
1.2. valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.3. biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība”;
1.4. valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks”;
1.5. Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālo nodaĜu;
1.6. SIA „G-Bergs”’;
1.7. valsts aăentūru „Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra”.
2. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦus par telpu nomu
ēkā Uzvaras ielā 6, Bauskā uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim līgumiem, kas noslēgti ar:
2.1. Lauku atbalsta dienesta Zemgales reăionālās lauksaimniecības pārvaldi;
2.2. biedrību „Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība”.
3. Veikt izmaiĦas iepriekš ar Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūru noslēgtā nedzīvojamo
telpu nomas līguma 1.2. punktā, nosakot nomājamo telpu kopējo platību 268,80 m2
atbilstoši pievienotajam 1.stāva telpu plānam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai izdarīt grozījumus
nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši lēmuma 1., 2. un 3.punktam.
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42.§
Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Virsaiši”, Codes pagastā.
Bauskas novada domē izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta
pārvalde” saĦemtais Ivetas Brikšes iesniegums par nedzīvojamo telpu nomu floristikas veikala
iekārtošanai pašvaldības īpašumā esošajā ēkā „Virsaiši 1”, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Iesniegumā minētā nedzīvojamā telpa Nr.1 (12,9 m² platībā) ēkas pirmajā stāvā
„Virsaiši 1”, Code, Codes pag., Bauskas nov. ir tukša un nav nepieciešama Codes pagasta
pārvaldes pamatdarbības nodrošināšanai.
Iesniegums izskatīts Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2011.gada 25.novembra sēdē, kurā izteikts priekšlikums iznomāt telpu Nr.1 (12,9 m² platībā) ēkā
„Virsaiši 1”, Code, Codes pag., Bauskas nov. Ivetai Brikšei.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7., 9., 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ivetai Brikšei nedzīvojamo telpu Nr.1 (12,9 m² platībā) ēkā „Virsaiši 1”, Code,
Codes pag., Bauskas nov. floristikas veikala iekārtošanai.
2. Noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. Nomas maksu noteikt atbilstoši Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumam
„Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.ŠėiliĦai
sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētās nedzīvojamās telpas nomas līgumu.
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43.§
Par sociālā dzīvokĜa īres līguma atjaunošanu ar Vasiliju R.
2009.gada 30.jūnijā ar Vasiliju R. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx Codes pagastā,
Bauskas novadā īres līgums uz noteiktu laiku. 2011.gada 30.jūnijā sociālā dzīvokĜa īres līgums
tika pagarināts līdz 2011.gada 31.decembrim, par ko Codes pagasta pārvaldē noslēgta vienošanās
Nr.01/07/2011/1. 2011.gada 5.decembrī saĦemts V.R. iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt
sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Iesniegumam V.R. pievienojis:
Codes pagasta pārvaldes 2011.gada 7.decembra izziĦu Nr.3-7/650, kas apliecina, ka sociālā
dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īrniekam V.R. 2011.gada 1.decembrī nav īres un
komunālo maksājumu parādu;
Bauskas novada Sociālā dienesta 2011.gada 5.decembra izziĦu Nr.1-16/1256 „Par V.R. atbilstību
trūcīgas personas statusam”;
2011.gada 1.jūlija vienošanās Nr.01/07/2011/1 par sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pag., Bauskas
nov. īres līguma pagarināšanu, kopiju.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V.R. īrē sociālo dzīvokli xxx, Codes pagastā, Bauskas novadā. Sociālā dzīvokĜa īres
līguma beigu termiĦš - 2011. gada 31.decembris.
Vasilijam R. piešėirts trūcīgās personas statuss līdz 2012.gada 31.maijam.
2011.gada 1.decembrī īrniekam V.R. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 īres līguma termiĦu ar
Vasiliju R., personas kods xxxx, līdz 2012.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R. 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.
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44.§
Par sociālā dzīvokĜa īres līguma atjaunošanu ar Ilzi B.
2011.gada 7.jūlijā ar Ilzi B. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pagastā, Bauskas
novadā īres līgums uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim. 2011.gada 5.decembrī no I.B. saĦemts
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiĦu.
Iesniegumam I.B. pievienojusi:
Codes pagasta pārvaldes 2011.gada 8.decembra izziĦu Nr.3-7/651, kas apliecina, ka sociālā
dzīvokĜa xxx , Codes pag., Bauskas nov. īrniecei I.B. 2011.gada 8.decembrī nav īres un
komunālo maksājumu parādu;
Bauskas novada Sociālā dienesta 2011.gada 8.decembra izziĦu Nr.1-16/1303 „Par I.B. ăimenes
atbilstību trūcīgās statusam”;
Sociālā dzīvokĜa xxx Codes pag., Bauskas nov. 2011.gada 7.jūlijā noslēgtā īres līguma
Nr.07/07/2011/1 kopiju.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
I.B. īrē sociālo dzīvokli xxx Codes pagastā, Bauskas novadā. Sociālā dzīvokĜa īres līguma
beigu termiĦš - 2011.gada 31.decembris.
Ilzes B.ăimenei piešėirts trūcīgās ăimenes statuss līdz 2012.gada 31.maijam.
2011.gada 8.decembrī īrniecei I.B. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxx Codes pagastā, Bauskas novadā, LV -3910 īres līguma
termiĦu ar Ilzi B., personas kods xxx, līdz 2012.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai sociālā dzīvokĜa xxx Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar I.B. 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.
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45.§
Par pašvaldības dzīvokĜa xxxx, Gailīšu pagastā izīrēšanu.
2011.gada 13.decembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisija izskatīja
Danas G., dzīvesvieta deklarēta: xxx, Gailīšu pag., Bauskas nov., 2011.gada 7.novembra
iesniegumu, kurā viĦa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību xxx, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas
novadā.
D.G. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” 14.11.2011.izziĦu Nr. 225.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” speciālists D.G.
iesniegumam pievienojis šādus dokumentus:
Palīdzības reăistrā reăistrētās D.G. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 11.10.2011. lēmumu „Par Danas G.
reăistrēšanu Gailīšu pagasta pārvaldes palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētā persona reăistrēta
Gailīšu pagasta pārvaldes palīdzības saĦemšanas reăistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā ăimene, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” 28.10.2011. paziĦojumu
par atbrīvoto dzīvojamo platību xxxx, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 3., 3.1.punktu, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai vai ăimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktu, 10.punktu, ka reăistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 13.12.2011. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka dzīvoklis xxxx Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nav privatizējams,
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.

2. Izīrēt Danai G. personas kods xxxx ăimenē 3 cilvēki, dzīvokli xxxx, Uzvarā, Gailīšu
pagastā, Bauskas novadā, kopējā platība 64,10 m2 .
3. DzīvokĜa īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 28.decembrim ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvokĜa xxxx Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres maksu Ls 0,12 par m2
mēnesī.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” viena mēneša
laikā ar D.G. noslēgt dzīvokĜa xxxx, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līgumu.
6. Izslēgt D.G. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu saskaĦā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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46.§
Par dzīvokĜa xxxx, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
2010.gada 9.novembrī ar Oskaru L. tika noslēgts dzīvojamās telpas xxxx, Bauska,
Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2011.gada 25. oktobrim. 2011.gada 24.novembrī saĦemts
O.L. iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt dzīvokĜa xxxx, Bauskā, īres līguma termiĦu.
Iesniegumam O.L. pievienojis:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks” 2011.gada
28.oktobra izziĦu Nr.1-6/20, kas apliecina to, ka dzīvokĜa xxxx, Bauskā, Bauskas novadā
īrniekam O.L. 2011.gada 28.oktobrī īres un komunālo maksājumu parāds ir Ls 108,68;
Vienošanās Nr.031111-243P, noslēgtu 03.11.2011. starp Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA „Bauskas namsaimnieks” un Oskaru L., par apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu maksas parāda nomaksas kārtību kopiju;
Dzīvojamās telpas xxxx Bauskā, Bauskas nov. īres līguma kopiju;
Bauskas novada administrācijas 28.11.2011. izziĦu Nr.8-5/712 ”Par xxxxx, Bauskā, Bauskas
nov. deklarētajām personām”.
Izskatot O.L. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
O.L. īrē dzīvokli xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 25.10.2011.
Dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrnieks O.L. 03.11.2011.vienojies ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
„Bauskas namsaimnieks” par īres un komunālo maksājumu parāda Ls 108,68 samaksu līdz
2012.gada 30.maijam.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokĜa xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar Oskaru
personas kods xxxxx līdz 2012.gada 30. maijam.

L.,

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 09.11.2010. noslēgtajā dzīvokĜa xxxx, 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.
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47.§
Par pašvaldības dzīvokĜa Mēmeles ielā xxxx, Bauskā izīrēšanu.
2011.gada 13.decembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisija izskatīja
Jolantas Dz., dzīv. xxxx, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 2.decembra iesniegumu, kurā viĦa
lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Mēmeles xxxx, Bauskā, Bauskas nov.
J.Dz. iesniegumam pievienojusi:
Bauskas novada administrācijas 05.12.2011.izziĦu Nr.8-5/734 ”Par xxxx, Bauskā,
Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada administrācijas speciālists J.Dz. 02.12.2011. iesniegumam pievienojis:
Palīdzības reăistrā reăistrētās J.Dz. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas
novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 09.11.2010. lēmumu ” Par
J.Dz. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētā persona reăistrēta Bauskas novada
domes palīdzības saĦemšanas reăistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā kā maznodrošināta ăimene, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks”
18.10.2011. paziĦojumu par atbrīvoto dzīvojamo platību Mēmeles iela xxxx, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai,
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 3., 3.1.punktu, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai vai ăimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reăistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 13.12.2011. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka dzīvoklis Mēmeles ielā xxxx, Bauskā, Bauskas novadā nav privatizējams,
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.

2. Izīrēt Jolantai Dz., personas kods xxxxx, ăimenē 3 cilvēki, dzīvokli Mēmeles ielā xxxx,
Bauskā, Bauskas novadā, kopējā platība 35,9 m2 .
3. DzīvokĜa telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 28.decembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvokĜa Mēmeles ielā xxxx, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,40 par m2
mēnesī.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar J.Dz. noslēgt dzīvokĜa Mēmeles iela xxxx, Bauska, Bauskas nov.
īres līgumu.
6. Izslēgt J.Dz.no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu saskaĦā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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48.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Vecsaules pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.novembrī saĦemts Sarmītes K. iesniegums
(reăistrēts ar Nr.3-14.26/648), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību
„Gabals gar Bruknas ceĜu” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar VZD Zemgales reăionālās nodaĜas 2010.gada 29.septembra aktu „Par zemes
vienības iekĜaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
xxxxx, iekĜauta rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību tika
izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes
mājas lapas sadaĜā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Sarmītei K., zemes vienību „Gabals gar Bruknas ceĜu” 0,5 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxxx, saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2012.gada 1.janvāra līdz rezerves zemes fonda izmantošanas
likuma spēkā stāšanās brīdim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Sarmīti K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības 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”.
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49.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.novembrī saĦemts Sarmītes K. iesniegums (reăistrēts ar
Nr.3-14.26/648), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību „Aiz
Plakanciema kūtiĦām” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar VZD Zemgales reăionālās nodaĜas 2010.gada 29.septembra aktu „Par zemes
vienības iekĜaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums
xxxx, iekĜauta rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību tika
izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes
mājaslapā sadaĜā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Sarmītei K. zemes vienību „Aiz Plakanciema kūtiĦām” 0,7 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2012.gada 1.janvāra līdz rezerves zemes fonda izmantošanas
likuma spēkā stāšanās brīdim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Sarmīti K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības 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”.
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50.§
Par grozījumiem Vecsaules pagasta padomes 2007.gada 21.novembra lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, nekustamā īpašuma lietošanas
mērėa maiĦu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 25.panta pirmo daĜu un
likuma „Par zemes lietošanu uz zemes ierīcību” 33.pantu, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības
uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi personām, kuras nebija izpildījušas Pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daĜas 2.punkta noteikumus. Ar Vecsaules pagasta padomes 2007.gada
21.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības tika
izbeigtas Jānim B. uz nekustamā īpašuma ,,xxxx” Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.xxxx, trim zemes vienībām - zemes vienību 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, zemes
vienību 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, un zemes vienību 5,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx.
Jānis B. miris 2010.gada 14.augustā.
PieĦemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim B. uz zemi 9,0 ha
kopplatībā, Vecsaules pagasta padome nav Ħēmusi vērā Vecsaules pagasta Zemes komisijas
1996.gada 2.septembra lēmumu Nr.199, ar kuru Jānim B. ir atjaunotas īpašumtiesības uz
,,xxxxx” māju zemi 5,0 ha jau iemērītā meža un apmēram 3,0 ha pie mājām „xxxx”.
JāĦa B.
pārdzīvojusī laulātā Rita B. ir iesniegusi pašvaldībā izrakstu no Vecsaules pagasta Zemes
komisijas 1996.gada 2.septembra protokola Nr.199 par īpašumtiesību atjaunošanu Jānim B. uz
,,xxx” māju zemi 5,0 ha jau iemērītā meža un apmēram 3,0 ha pie mājām „xxxx”. Ievērojot
augstāk minēto, Vecsaules pagasta padomei nebija tiesiska pamata izbeigt Jānim B.zemes
lietošanas tiesības.
SaskaĦā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās
daĜas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx platība ir 1,2 ha, kas neatbilst teksta
datos reăistrētajai zemes vienībai – 2,0 ha, līdz ar to precizējama zemes vienības platība.
Zemes vienībai 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, uz kuras atrodas mežs, noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101, līdz ar to jāmaina zemes lietošanas mērėis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 14.¹ 1., 18.,
23.1.punktiem, Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daĜu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta devīto daĜu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Vecsaules pagasta 2007.gada 21.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” daĜā pār zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim B. uz pastāvīgā lietošanā
piešėirtajām nekustamā īpašuma ,,xxx” Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.xxxx, trim zemes vienībām - zemes vienību 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx,
zemes vienību 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, un zemes vienību 5,2 ha
platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx precizēt platību no 2,0 ha uz 1,2 ha.
3. Zemes vienībai 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods
0101” uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.
4. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt
precizētas.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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51.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx, Vecsaules pagastā
nodošanu zemes reformas pabeigšanai.
Bauskas novada domē 2011.gada 15.novembrī saĦemts Sandras G. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.694), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.,
zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ieskaitīt zemes reformas pabeigšanai
paredzētajās zemēs.
Izvērtējot Vecsaules pagasta administratīvās teritorijas zemes vienības, kurām Valsts
zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reăistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxxx nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Īpašums „xxxx” Vecsaules pagastā, kadastra Nr.xxxx, sastāv no vienas zemes vienības
0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, uz kuras saskaĦā ar 27.10.1987. Bauskas valsts
notariāta kantorī izsniegtu Apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc testamenta (reă.Nr.3090)
atrodas Sandrai G. piederošas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums xxxx), kūts
(būves kadastra apzīmējums xxxx), šėūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx). 2008.gada
26.novembrī starp Sandru G. un Vecsaules pagasta padomi noslēgts zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx nomas līgums uz lietošanā bijušo zemi (reă.Nr.59). Sandra G. par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx maksā nekustamā īpašuma nodokli.
SaskaĦā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās
daĜas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 006 0043 platība ir 1,2 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Centrālās zemes komisijas 2011.gada 17.oktobra
lēmums (atzinums) Nr.8244, kurā, izskatot Sandras G. pieprasījumu par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi par bijušo Bauskas apriĦėa
Vecsaules pagasta „xxxx” zemi 25,7 ha platībā, atzītas Sandras G. īpašuma tiesības uz zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemi Vecsaules pagastā 13,0 ha kopplatībā. Sandrai G.
iespējams atjaunot īpašuma tiesības vēl uz 12,7 ha.
SaskaĦā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2007.gada 19.marta izziĦu Nr.5-G-1734
iepriekš minētā īpašuma īpašniece bijusi Paulīne D.– Sandras G. vecvecāmāte. Sandras G.
mantošanas tiesības pierādītas ar lietā esošajiem civilstāvokĜa aktu reăistrāciju apliecinošiem
dokumentiem.

Lai Centrālā zemes komisija varētu atjaunot īpašuma tiesības uz zemes vienību zem
Sandrai G. piederošajām ēkām, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxx jānodod zemes
reformas pabeigšanai.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 5.2. apakšpunktu, 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx platību no 0,7 ha uz 1,2 ha.
2. Nekustamajam īpašuma mainīt nosaukumu „xxx” uz „xxx”.
3. Noteikt, ka zemes vienība 1,2 ha platībā ar adresi „xxx”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV3932, kadastra apzīmējums xxxx, ir nododama zemes reformas pabeigšanai.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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52.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx „Likverteni Nr.xxx”,
Vecsaules pagastā piekritību.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Zigurdam Z. piešėirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām
zeme 0,049 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Zigurdam Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx” noteikts, ka Zigurdam
Z. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību Likverteni Nr.xxx, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā 0,049 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta
pirmās daĜas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daĜas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada
31.maijā. Zigurds Z. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,049 ha platībā,
kadastra apzīmējums xxxx, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Zigurds Z. līdz 2011.gada
1.jūnijam nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noslēdzis zemes nomas līgumu.
Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas Zigurds Z. atrodas bezvēsts prombūtnē, tāpēc
nav bijusi iespēja ar viĦu noslēgt zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības atrodas ēka.
Zemes vienībai 0,049 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, piešėirts nosaukums
,,Likverteni Nr.xxxx” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
vienība 0,049 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala
platību. SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu xxxx ir piekrītoša pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 1.punktu 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 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” 13.punktu, Ar Bauskas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināto Vecsaules pagasta
teritorijas plānojumu 2006.- 2018.gadam,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,Likverteni Nr.xxx” ar platību 0,049 ha, kadastra apzīmējums xxxx,
saskaĦā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai sagatavot un noslēgt ar ēkas
īpašnieku vai tās mantinieku minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.

Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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53.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunjaneikas”, kadastra Nr.4050 001 0003,
Ceraukstes pagastā sastāvā esošo zemes vienību apvienošanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu un adreses piešėiršanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 7.novembrī saĦemts SIA „Uldis Biėernieks”,
reăistrācijas numurs 40003033200, juridiskā adrese „Jaunjaneikas”, Janeikas, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Uldis Biėernieks, iesniegums
(reăistrēts ar Nr.669), kurā izteikts lūgums atĜaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā
īpašuma „Jaunjaneikas” sastāvā esošās zemes vienības un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērėi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Jaunjaneikas”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Janeiku ciemā, kadastra Nr.4050 001 0003, pieder SIA „Uldis Biėernieks” saskaĦā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0035 7116.
Nekustamais īpašums „Jaunjaneikas”, kadastra Nr. 4050 001 0003, ar kopējo platību 3,4606 ha
sastāv no trīs zemes vienībām – zemes vienības 2,9100 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
001 0003 un ēkām uz tās – darbnīca – administratīvās ēka (būves kadastra apzīmējums 4050 001
0003 001), gaĜas pārstrādes ceha piebūve (būves kadastra apzīmējums 4050 001 0003 002),
caurlaides ēka (būves kadastra apzīmējums 4050 001 0003 003), sūkĦu māja (būves kadastra
apzīmējums 4050 001 0003 004), noliktava (būves kadastra apzīmējums 4050 001 0003 005),
zemes vienības 0,1506 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0458 un zemes vienības
0,4000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0571.
SaskaĦā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daĜas 2.punktu zemes ierīcības projekta
izstrādāšana zemes vienību apvienošanai nav nepieciešama, jo zemes īpašnieks lūdz apvienot
vairākas blakus esošas zemes vienības.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināto Ceraukstes
pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam teritorijas izmantošanas veids ir
lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daĜu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta trešās daĜas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”
apstiprināto Ceraukstes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut SIA „Uldis Biėernieks” nekustamā īpašuma „Jaunjaneikas”, kas atrodas Bauskas
novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā, kadastra numurs 4050 001 0003, sastāvā esošajai
zemes vienībai 2,9100 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0003 pievienot zemes
vienību 0,1506 ha platībā, kadastra apzīmējums 4050 001 0458, un zemes vienību 0,4000 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4050 001 0571, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, saskaĦā ar
grafisko pielikumu.
2. Apvienotajai zemes vienībai 3,4606 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėus:
2.1. lauksaimnieciska rakstura uzĦēmumu apbūve, kods 1003, platība 3,2406 ha;
2.2. zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma
joslā, kods 1101, platība 0,2200 ha.
3. Apvienotajai zemes vienībai un ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības, noteikt vienotu
adresi: „Jaunjaneikas”, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu
klasifikatora kods 106050628).
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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54.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „xxxx”, kadastra
apzīmējums xxxx, Ceraukstes pagastā un zemes vienības piekritību.
Bauskas novada domē 2011.gada 29.novembrī saĦemts Egona E. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.3-14.26/725), kurā viĦš atsakās no zemes lietošanas tiesībām uz Ceraukstes pagasta „xxx”
zemi 1,9 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Ceraukstes pagasta TDP 1992.gada 20.marta 20.sasaukuma 14.sesijas lēmumu „Par
zemes piešėiršanu pastāvīgā lietošanā” Egonam E. piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,9 ha
platībā piemājas saimniecības „xxx” izveidošanai.
Īpašums „PlāĦi”, kadastra Nr.4050 009 0076, sastāv no zemes vienības 1,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx.
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Zemes lietotājs Egons E. līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniedzis VZD iesniegumu un citus
normatīvos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieĦemšanai par zemes piešėiršanu īpašumā par
samaksu, līdz ar to nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daĜas 1.punkta nosacījumus
un atbilstoši 25.panta pirmajai daĜai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās.
SaskaĦā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās daĜas
1.punktu Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām
kadastra datus līdz 2010.gada 31.augustam par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada
31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieĦemšanai par zemes piešėiršanu īpašumā par
samaksu.
Bauskas novada domē 2010.gada 3.septembrī saĦemtajā Valsts zemes dienesta Zemgales
reăionālās nodaĜas 2010.gada 31.augusta vēstulē Nr.2-04-Z/358 „Par LZIR iekĜautajām NĪVKIS
reăistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reăistrācijai
NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums
lēmuma pieĦemšanai par zemes piešėiršanu īpašumā par samaksu” un tai pievienoto zemes
lietotāju sarakstu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxx nav iekĜauta.
Līdz ar to nav pieĦemts lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Egonam E. uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuru platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieĜauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceĜam.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daĜu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt Egonam E. zemes lietošanas tiesības uz Ceraukstes pagasta zemes vienību „xxx”
1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Noteikt, ka zemes vienība „xxx” 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, ir starpgabals,
piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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55.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Īslīces pagastā piekritību
un nosaukuma piešėiršanu.
Ar Īslīces pagasta padomes 2000.gada 28.septembra lēmumu „Par zemes piešėiršanu
pastāvīgā lietošanā” Ēvaldam M. piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,7 ha platībā.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daĜu, otro prim daĜu un Īslīces pagasta padomes 2007.gada
29.augusta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” Ēvaldam M. uz Īslīces pagasta
zemes vienību 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, pastāvīgās zemes lietošanas tiesības
izbeidzās 2006.gada 1.septembrī. Ēvalds M. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz viĦam
lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai bija jāizlieto viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās.
Bauskas novada domē 2011.gada 14.novembrī saĦemts Ēvalda M. iesniegums
(reă.Nr.691), kurā viĦš atsakās izmantot zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,7 ha
platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēka – kūts (būves kadastra apzīmējums xxxx) ar
nenoskaidrotu piederību.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daĜu, otro prim daĜu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, piešėirt nosaukumu „Švirkales
ferma”.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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56.§
Par zemes vienības „xxxx” ar kadastra apzīmējumu xxxx Īslīces pagastā
piekritību un nosaukuma piešėiršanu.
Ar Īslīces pagasta TDP 1992.gada 21.augusta 20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu „Par
zemes piešėiršanu pastāvīgā lietošanā” Vitautam Edmundam Č. piešėirta pastāvīgā lietošanā
zeme 0,5 ha platībā piemājas saimniecības „B” izveidošanai.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daĜu, otro prim daĜu un Īslīces pagasta
padomes 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” Vitautam
Edmundam Č. uz Īslīces pagasta zemes vienību 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4068 xxxx,
pastāvīgās zemes lietošanas tiesības izbeidzās 2006.gada 1.septembrī. Vitauts Edmunds Č.ieguva
zemes nomas pirmtiesības uz viĦam lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai
bija jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās.
Bauskas novada domē 2011.gada 2.decembrī saĦemts Vitauta Edmunda Č. iesniegums
(reă.Nr.2788), kurā viĦš atsakās izmantot zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēka – šėūnis. Apsekojot zemes vienību, konstatēts, ka
ēka dabā neatrodas.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuru platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieĜauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceĜam.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, piešėirt jaunu nosaukumu „Bulūži
1”.
3. Uzdot Vitautam Edmundam Č.viena mēneša laikā no šī lēmuma pieĦemšanas dienas dzēst no
NĪVKIS sistēmas datiem uz zemes vienības reăistrēto ēku – šėūni (būves kadastra apzīmējums
xxxx).
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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57.§
Par zemes vienības „xxx” ar kadastra apzīmējumu xxxx Īslīces pagastā
piekritību.
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta Zemes komisijas 1996.gada 24.oktobra lēmumu Minam
A. piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,5 ha platībā piemājas saimniecības „xxx” izveidošanai.
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” Minam A. 2006.gada 1.septembrī izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, Īslīces
pagasta „xxxx”.
Mins A. miris 1998.gada 28.martā.
SaskaĦā ar 2010.gada 2.jūnija zvērinātas notāres Aijas Biezās izdoto mantojuma apliecību
Nr.1384 uz 1998.gada 28.martā mirušā Mina A. atstāto mantojumu mantojuma tiesībās
apstiprināta viĦa mazmeita – Dace K.
Mantiniece pieĦēmusi arī zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaĦā ar 2010.gada 2.jūnija zvērinātas
notāres Aijas Biezās izdotu mantojuma apliecību Nr.1384 atrodas Dacei K. piederošas ēkas –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums xxxx) un kūts ar šėūni (būves kadastra apzīmējums
xxxx).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu. SaskaĦā ar 25.panta ceturto daĜu par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
2010.gada 14.jūnijā Dace K. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Īslīces pagasta pārvalde” par zemes vienības 0,5 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx, nomu.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru

atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daĜu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2.

Noteikt, ka zemes vienība ,,xxx” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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58.§
Par deleăēšanas līguma termiĦa pagarināšanu ar SIA „Vides serviss”.
Bauskas novada domē 2011.gada 28.novembrī saĦemta un reăistrēta ar Nr.2730 SIA
„Vides serviss” vēstule par deleăēšanas līguma pagarināšanu.
Izskatot SIA „Vides serviss” vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 2009.gada 23.decembrī pieĦēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleăēšanu SIA „Vides serviss”. SaskaĦā ar šo lēmumu SIA
„Vides serviss” tika nodota Bauskas novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes
uzdevumu (ielu, ceĜu, laukumu uzturēšana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, kapsētu izveidošana un uzturēšana) izpilde Bauskas
novada teritoriālajā vienībā - Bauskas pilsētā. Deleăēšanas līguma 5.punkts paredz iespēju
deleăēšanas līguma termiĦu pagarināt. Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
lēmumu „Par deleăēšanas līguma termiĦa pagarināšanu ar SIA „Vides serviss”” deleăēšanas
līgums termiĦš tika pagarināts līdz 2011.gada 31.decembrim.
2011.gada 11.aprīlī Bauskas novada dome pieĦēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleăēšanu SIA „Vides serviss””. SaskaĦā ar šo lēmumu SIA
„Vides serviss” tika nodota Bauskas novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes
uzdevumu (ielu, ceĜu, laukumu uzturēšana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, kapsētu izveidošana un uzturēšana) izpilde Bauskas
novada administratīvās teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes, DāviĦu, Īslīces, Gailīšu,
Mežotnes un Vecsaules pagastu teritoriālajās iedalījumu vienībās ar termiĦu līdz 2012.gada
31.martam.
Izvērtējot SIA „Vides serviss” valdes locekĜa E.PUKINSKA iesniegto pārskatu par
deleăēto pārvaldes uzdevumu izpildi 2011.gada 10 mēnešos un prognozējamos darbus
2012.gadam un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 7.panta otro daĜu, 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 15.panta ceturto daĜu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss”
2009.gada 23.decembrī noslēgtā deleăēšanas līguma termiĦu līdz 2012.gada 31.martam.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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59.§
Par dzīvojamās mājas Kūdra - 1, Vecsaules pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 2011.gada 6.decembrī saĦemta un reăistrēta ar Nr.2838 Vecsaules
pagasta pārvaldes vēstule un dokumenti par dzīvojamās mājas Kūdra - 1, Kūdra, Vecsaules pag.,
Bauskas nov. nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai
personai.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Dzīvojamā mājā Kūdra-1, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kadastra apzīmējumu
4092 003 0068 001 ir 12 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 2 dzīvokĜi privatizēti saskaĦā ar likumu
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un ierakstīti zemesgrāmatā. Ir notikusi
dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku ievēlēta Maija Gāzēja.
Mājas pārvaldnieks un dzīvokĜu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no
visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, ir noteikta likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daĜa nosaka, ka dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota
persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Kūdra - 1, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces
protokols, dzīvokĜu īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums un pilnvarotās personas iesniegums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta ceturto, piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Kūdra - 1, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. un tai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 2052 m² platībā (kadastra Nr.4092 003 0068)
pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai Maijai GĀZĒJAI,
personas kods xxxx.
2. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde”
vadītāju Laimdotu KOLBERGU sagatavot nekustamā īpašuma Kūdra - 1, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. nodošanas pieĦemšanas aktu un organizēt minētā
īpašuma nodošanu.
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60.§
Par dzīvojamās mājas Kūdra - 2, Vecsaules pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 06.12.2011. saĦemta un reăistrēta ar Nr.2838 Vecsaules pagasta
pārvaldes vēstule un dokumenti par dzīvojamās mājas Kūdra - 2, Kūdra, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai
personai.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Dzīvojamā mājā Kūdra - 2, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kadastra
apzīmējumu 4092 003 0067 001 ir 12 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 5 dzīvokĜi privatizēti
saskaĦā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un ierakstīti
zemesgrāmatā. Ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku
ievēlēts Aleksandrs Timofejevs. Mājas pārvaldnieks un dzīvokĜu īpašnieki noslēguši dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no
visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, ir noteikta likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daĜa nosaka, ka dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota
persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Kūdra - 2, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces
protokols, dzīvokĜu īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums un pilnvarotās personas iesniegums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta ceturto, piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Nodot dzīvojamās mājas Kūdra - 2, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., un tai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 2028 m² platībā (kadastra Nr.4092 003 0067)
pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai Aleksandram
TIMOFEJEVAM, personas kods xxxx.
2.
Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde”
vadītāju Laimdotu KOLBERGU sagatavot nekustamā īpašuma Kūdra - 2, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. nodošanas pieĦemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma
nodošanu.
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61.§
Par dzīvojamās mājas Visbijas ielā 3, Ceraukstes pagastā pārvaldīšanas
tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 2011.gada 5.decembrī saĦemta un reăistrēta ar Nr.2818
Ceraukstes pagasta pārvaldes vēstule un dokumenti par dzīvojamās mājas Visbijas iela 3,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokĜu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Dzīvojamā mājā Visbija ielā 3, Ceraukstes pagastā ar kadastra apzīmējumu 4050 006
0030 001 ir 18 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 14 dzīvokĜi privatizēti saskaĦā ar likumu „Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un ierakstīti zemesgrāmatā. Ir notikusi dzīvokĜu
īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku ievēlēts Jānis Mikulāns. Mājas
pārvaldnieks un dzīvokĜu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
-ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
-iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās
mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu
ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokĜu īpašnieku
savstarpējs līgums;
-visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
-savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokĜu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Visbijas iela 3, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces

protokols, dzīvokĜu īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Nodot dzīvojamās mājas Visbijas iela 3, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. un tai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 4691m² platībā (kadastra Nr. 4050 006 0030)
pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai Jānim MIKULĀNAM, personas
kods xxxx.
2. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītāju
Viesturu JANŠEVSKI sagatavot nekustamā īpašuma Visbija iela 3, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov. nodošanas pieĦemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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62.§
Par dzīvojamās mājas „Elektriėi 1”, Codes pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 2011.gada 29.novembrī saĦemts un reăistrēts ar Nr.9-2/726
Ludmilas Buėeles iesniegums par dzīvojamās mājas „Elektriėi 1”, Codes pag., Bauskas nov.
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viĦai kā dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Ludmilas Buėeles iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvojamā mājā „Elektriėi 1”, Codes pag., Bauskas nov., ar kadastra apzīmējumu 4052
009 0057 018 ir 19 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 16 dzīvokĜi privatizēti saskaĦā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un ierakstīti zemesgrāmatā. Ir notikusi
dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce, un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku ievēlēta Ludmila Buėele.
Mājas pārvaldnieks un dzīvokĜu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
- ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
- iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās
mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu
ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokĜu īpašnieku
savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokĜu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Elektriėi 1”, Codes pag., Bauskas nov., dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols,
dzīvokĜu īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Elektriėi 1”, Codes pag., Bauskas nov. (kadastra
apzīmējums 4052 009 0057 018) pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu īpašnieku
pilnvarotajai personai Ludmilai BUĖELEI, personas kods xxxx.
2. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītāju
Daci ŠĖILIĥU sagatavot nekustamā īpašuma „Elektriėi 1 ”, Codes pag., Bauskas
nov. nodošanas pieĦemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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63.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0248 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma „Brīvības bulvāris” un pievienošanu nekustamajam
īpašumam „Uzvaras iela” ar kadastra Nr.4001 001 0243 Bauskā.
Bauskas novada dome ir uzsākusi tilta par Mūsas upi Bauskā rekonstrukcijas projekta
īstenošanu. Projekta pirmā kārta ir realizēta, izveidojot rotācijas apli Mūsas upes kreisajā krastā.
Lai Bauskas novada pašvaldība varētu turpināt iesākto rekonstrukcijas projektu, piesaistot
Eiropas Reăionālā attīstības fonda līdzekĜus, nepieciešams atdalīt no nekustamā īpašuma
„Brīvības bulvāris”, Bauskā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0248 un pievienot
to nekustamajam īpašumam „Uzvaras iela”, Bauskā ar kadastra Nr. 4001 001 0243.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Brīvības bulvāris”, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0248,
zemes vienību 4008 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0248 saskaĦā ar grafisko
pielikumu.
2. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība 4008 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001 0248,
pievienojama pie nekustamā īpašuma „Uzvaras iela”, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0243.
3. Noteikt, ka tilts pār Mūsas upi Bauskā ir Uzvaras ielas turpinājums.
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64.§
Par zemesgabala Mēmeles ielā 5A, Bauskā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 12.decembrī saĦemts JāĦa Z. iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemesgabala daĜu Bauskā, Mēmeles ielā 5A individuālās garāžas uzturēšanai un
apsaimniekošanai.
Izskatot JāĦa Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemesgabals Mēmeles ielā 5A, Bauskā ar kadastra numuru xxxx m² platībā ir Bauskas
novada pašvaldībai piederošs zemesgabals, uz kura atrodas 53 individuālās garāžas un līdz šim
brīdim nav bijis iznomāts.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2.punktu,
9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt 53 (piecdesmit trīs) individuālo garāžu Mēmeles ielā 5A, Bauskā īpašniekiem
vai tiesiskajiem valdītājiem zemesgabalu Mēmeles ielā 5A, Bauskā ar kadastra
apzīmējumu xxxx platībā 4847 m², transportlīdzekĜu garāžu uzturēšanas un
apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Noslēgt ar individuālo garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem zemes nomas
līgumus uz 10 gadiem.
3. Noteikt iznomājamā zemesgabala platību katram garāžas īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam - 1/53 domājamā daĜa no kopējās zemesgabala platības - 4847 m².
4. Noteikt garāžu īpašniekiem zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, garāžu tiesiskajiem valdītājiem līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā
pielietot koeficientu 1,5.
5. Uzdot Saimnieciskajai nodaĜai sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu”.
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65§
Par zemesgabala Dārza ielā 8A, Bauskā iznomāšanu.
Ar Bauskas pilsētas domes 2007.gada 18.janvāra lēmumu individuālo garāžu Dārza ielā
8A, Bauskā 16 īpašniekiem uz pieciem gadiem tika iznomāts zemesgabals Dārza ielā 8A,
Bauskā 966 m² platībā. Zemes nomas līguma termiĦš beidzas 2011.gada 31.decembrī.
Zemesgabals Dārza ielā 8A, Bauskā ar kadastra numuru 4001 004 118, 966 m² platībā ir
Bauskas novada pašvaldībai piederošs zemesgabals, uz kura atrodas sešpadsmit individuālās
garāžas.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2.punktu,
9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt 16 (sešpadsmit) individuālo garāžu Dārza ielā 8A, Bauskā īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem zemesgabalu Dārza ielā 8A, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001
004 011 118, platībā 966 m², transportlīdzekĜu garāžu uzturēšanas un apsaimniekošanas
vajadzībām.
2. Noslēgt ar individuālo garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem zemes nomas līgumus
uz 10 gadiem.
3. Noteikt iznomājamā zemesgabala platību katram garāžas īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam - 1/16 domājamā daĜa no kopējās zemesgabala platības 966 m².
4. Noteikt garāžu īpašniekiem zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, garāžu tiesiskajiem valdītājiem līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā pielietot koeficientu
1,5.
5. Uzdot Saimnieciskai nodaĜai sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes
nomu”.
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66.§
Par zemesgabala Dārza ielā 11A, Bauskā iznomāšanu.
Ar Bauskas pilsētas domes 2007.gada 18.janvāra lēmumu individuālo garāžu Dārza ielā
11A, Bauskā 119 īpašniekiem uz pieciem gadiem tika iznomāts zemesgabals Dārza ielā 11A,
Bauskā 6232 m² platībā. Zemes nomas līguma termiĦš beidzas 2011.gada 31.decembrī.
Zemesgabals Dārza ielā 11A, Bauskā ar kadastra numuru 4001 005 0227, 6232 m²
platībā, ir pašvaldībai piederošs zemesgabals, uz kura atrodas 119 individuālās garāžas.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2.punktu,
9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt 119 (viens simts deviĦpadsmit) individuālo garāžu Dārza ielā 11A, Bauskā
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem zemesgabalu Dārza ielā 11A, Bauskā,
kadastra apzīmējums 4001 005 0227, platībā 6232 m², transportlīdzekĜu garāžu
uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Noslēgt ar individuālo garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem zemes nomas
līgumus uz 10 gadiem.
3. Noteikt iznomājamā zemesgabala platību katram garāžas īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam - 1/119 domājamā daĜa no kopējās zemesgabala platības 6232 m².
4. Noteikt garāžu īpašniekiem zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, garāžu tiesiskajiem valdītājiem līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā
pielietot koeficientu 1,5.
5. Uzdot Saimnieciskajai nodaĜai sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu”.
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67.§
Par zemesgabala Biržu ielā 10A, Bauskā iznomāšanu.
Ar Bauskas pilsētas domes 2007.gada 18.janvāra lēmumu individuālo garāžu Biržu ielā
10A, Bauskā 11 īpašniekiem uz pieciem gadiem tika iznomāts zemesgabals Biržu ielā 10A,
Bauskā 841 m² platībā. Zemes nomas līguma termiĦš beidzas 2011.gada 31.decembrī.
Zemesgabals Biržu ielā 10A, Bauskā ar kadastra numuru 4001 005 0270, 841m² platībā ir
pašvaldībai piederošs zemesgabals, uz kura atrodas vienpadsmit individuālās garāžas.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2., 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt 11(vienpadsmit) individuālo garāžu Biržu ielā 10A, Bauskā īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem zemesgabalu Biržu ielā 10A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 005 0270, platībā 841m², transportlīdzekĜu garāžu uzturēšanas un
apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Noslēgt ar individuālo garāžu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem zemes nomas
līgumus uz 10 gadiem.
3. Noteikt iznomājamā zemesgabala platību katram garāžas īpašniekam vai valdītājam 1/11 domājamā daĜa no kopējās zemesgabala platības - 841m².
4. Noteikt garāžu īpašniekiem zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, tiesiskajiem valdītājiem līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā pielietot
koeficientu 1,5.
5. Uzdot Saimnieciskajai nodaĜai sagatavot zemes nomas līgumus atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības zemes nomu”.
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68.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu īpašumam Kareivju ielā 8,
Bauskā.
Bauskas novada domē 2011.gada 2.decembrī saĦemts un reăistrēts ar Nr.737 Mairas Z.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atĜaut viĦai piederošajam nekustamajam īpašumam Kareivju
ielā x, Bauskā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
Izskatot Mairas Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais Kareivju iela x, Bauskā, kadastra Nr. 4001 001 0026, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 2200 m², kadastra apzīmējums xxxx, un divām dzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumu xxxx un xxxx pieder Mairai Z. saskaĦā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.72.
Zemes vienībai ir noteikti divi nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, un komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
Sakarā ar komercdarbības pārtraukšanu Maira Z. lūdz zemes vienībai noteikt vienu lietošanas
mērėi - individuālās dzīvojamo māju apbūves zeme.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas
kārtība” 17.3. 17.3.1.punktu lietošanas mērėu maiĦu ierosina, ja ir izsniegta būvatĜauja un veikta
būves daĜas vienkāršotā rekonstrukcija, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids.
Maira Z. ir iesniegusi Bauskas novada Būvvaldes izsniegtu apliecinājuma karti par būves daĜas
vienkāršoto rekonstrukciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 1.,17.3.,17.3.1, 18.,
23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Kareivju iela x, Bauskā, kadastra Nr. xxxx, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxx un platību 2200 m² noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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69.§
Par atteikumu pārĦemt bezmantinieka mantu Gailīšu pagastā.
Bauskas novada domē 2011.gada 12.decembrī saĦemta un reăistrēta ar Nr.2899 valsts
akciju sabiedrības “Privatizācijas aăentūra” vēstule ar lūgumu izskatīt jautājumu par
bezmantinieka mantas – dzīvokĜa īpašuma Nr.29, Uzvaras iela 10, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas
nov. pārĦemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Izskatot valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aăentūra” vēstuli, Bauskas novada dome
konstatēja:
DzīvokĜa īpašums Nr.29, adrese: Uzvaras iela 10-29, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4060 900 0074, 68,5 m² platībā, kadastrālā vērtība Ls 3399, ar Zemgales
apgabaltiesas zvērinātās notāres Z.ReliĦas 04.10.2011. aktu par mantojuma lietas izbeigšanu
atzīta par bezmantinieka mantu un saskaĦā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.
Gailīšu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.325 29 noteikts aizliegums bez valsts
akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” rakstiskas piekrišanas nekustamo
īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. VAS „Latvijas Hipotēku un
zemes banka” pilnvarnieks SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aăentūra” ir iesniegusi
kreditora pieteikumu Nr. 3/3-2203 par Ls 17126,93.
No Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Z.ReliĦas 04.10.2011. akta par mantojuma
lietas izbeigšanu redzams, ka mantojuma lietā ir iesniegtas arī vēl citas kreditoru prasības: AS
„Bigbank” Latvijas filiāles kreditora pretenzija par Ls 2142,87, AS „Latvenergo” kreditora
prasījums par Ls 94,74 un AS „GE Money” kreditora pretenzija par Ls 235,34.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daĜu
pašvaldība piedāvājumu par valstij piekrītošās mantas pārĦemšanu savā īpašumā izskata domes
sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saĦemšanas dienas un lēmumu nosūta nekustamā īpašuma
valdītājam.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atteikties pārĦemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu – dzīvokĜa
īpašumu Nr.29, Uzvaras iela 10, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
2. Lēmumu nosūtīt valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aăentūra”.
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70.§
Par zemesgabalu Biržu ielā 8B, Bauskā, Salātu ielā 7A, Bauskā un
zemesgabala daĜas Dārza ielā 11, Bauskā nodošanu valdījumā SIA „Vides
serviss”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss”
tās pamatdarbības nodrošināšanai pašvaldībai piederošu zemesgabalu Biržu ielā 8B,
Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0275 – 8600 m² platībā, zemesgabala daĜu
Dārza ielā 11, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0200 – 2500 m² platībā un
pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu Salātu ielā 7A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 0050229 – 3121m² platībā, uz kuriem atrodas SIA „Vides serviss” pamatkapitālā
esošās ēkas un būves.
2. Noteikt, ka SIA „Vides serviss” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minētos nekustamos
īpašumus vai to daĜas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas
novada domes lēmuma, kā arī iznomāt bez Bauskas novada domes priekšsēdētāja
saskaĦojuma.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai organizēt zemesgabalu
nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un pieĦemšanas aktus.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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71.§
Par zemesgabala Biržu ielā 8A, Bauskā un zemesgabala daĜas Dambja ielā 2
un ZaĜajā ielā 27, Bauskā nodošanu valdījumā SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” tās pamatdarbības nodrošināšanai pašvaldībai piekrītošu
zemesgabalu Biržu ielā 8A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0187 – 0,2332
ha platībā, pašvaldībai piederoša zemesgabala daĜu Dambja ielā 2, Bauskā ar
kadastra apzīmējumu 4001 001 0147 – 0,3000 ha platībā un zemesgabala daĜu
ZaĜajā ielā 27, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0246 – 0,2400 ha platībā,
uz kuriem atrodas SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitālā esošās ēkas un
būves.
2. Noteikt, ka SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minētos
nekustamos īpašumus vai to daĜas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez
ikreizēja Bauskas novada domes lēmuma, kā arī iznomāt bez Bauskas novada domes
priekšsēdētāja saskaĦojuma.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai organizēt
zemesgabalu nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un pieĦemšanas aktus.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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72.§
Par zemesgabala Dārza ielā 7, Bauskā nodošanu valdījumā SIA „Bauskas
slimnīca”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas slimnīca”
tās pamatdarbības nodrošināšanai pašvaldībai piederošu zemesgabala daĜu Dārza ielā 7,
Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0101 - 2,2147 ha platībā un zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 – 0,8599 ha platībā, uz kuriem atrodas SIA
„Bauskas slimnīca” pamatkapitālā esošās ēkas un būves.
2. Noteikt, ka SIA „Bauskas slimnīca” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minētos nekustamos
īpašumus vai to daĜas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas
novada domes lēmuma, kā arī iznomāt bez Bauskas novada domes priekšsēdētāja
saskaĦojuma.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai organizēt zemesgabalu
nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un pieĦemšanas aktu.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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73.§
Par zemesgabala Dārza ielā 8/1, Bauskā un zemesgabala daĜas Dārza ielā 11,
Bauskā nodošanu valdījumā SIA „Bauskas siltums”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas siltums”
tās pamatdarbības pašvaldībai piederošu zemesgabalu Dārza ielā 8/1, Bauskā ar kadastra
apzīmējumu 4001 004 0089 – 1520 m² platībā un zemesgabala daĜu Dārza ielā 11,
Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0200 – 5854 m² platībā, uz kuriem atrodas
SIA „Bauskas siltums” pamatkapitālā esošās ēkas un būves.
2. Noteikt, ka SIA „Bauskas siltums” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minētos nekustamos
īpašumus vai to daĜas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas
novada domes lēmuma, kā arī iznomāt bez Bauskas novada domes priekšsēdētāja
saskaĦojuma.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai organizēt zemesgabalu
nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un pieĦemšanas aktus.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2011.gada 29.decembrī

prot.Nr.23

74.§
Par zemesgabalu PĜavu ielā 1, Pasta ielā 17, Pasta ielā 8, Pasta ielā 2A, Bauskā
un zemesgabala daĜas Dārza ielā 11, Bauskā nodošanu valdījumā SIA
„Bauskas namsaimnieks”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
namsaimnieks” tās pamatdarbības nodrošināšanai pašvaldībai piederošu zemesgabalu
PĜavu ielā 1, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0242 – 2203 m² platībā,
zemesgabala daĜu Dārza ielā 11, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0200 – 540
m² platībā un pašvaldībai piekrītošus zemesgabalus Pasta ielā 17, Bauskā ar kadastra
apzīmējumu 4001 004 0122 – 540 m² platībā, Pasta ielā 8, Bauskā ar kadastra
apzīmējumu 4001 004 0126 – 676 m² platībā, Pasta ielā 2A, Bauskā ar kadastra
apzīmējumu 4001 004 0172 – 473 m² platībā uz kura atrodas SIA „Bauskas
namsaimnieks” pamatkapitālā esošās ēkas un būves.
Noteikt, ka SIA „Bauskas namsaimnieks” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minētos
nekustamos īpašumus vai to daĜas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez
ikreizēja Bauskas novada domes lēmuma, kā arī iznomāt bez Bauskas novada domes
priekšsēdētāja saskaĦojuma.
Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaĜai organizēt zemesgabalu
nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un pieĦemšanas aktus.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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75.§
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu- paziĦojumu
Nr.405000854.
Bauskas novada Dome, izskatot 2011.gada 24.oktobrī ar Nr.622 reăistrēto Alvja O.,
personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxxx”, xxxx, Iecavas nov., iesniegumu par Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaĜas
sabiedriskās kārtības sarga Ulda Zibola 2011.gada 17.oktobrī sastādīto administratīvā pārkāpuma
protokolu – paziĦojumu Nr.405000854, konstatēja:
2011.gada 17.oktobrī plkst.16 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaĜas sabiedriskās kārtības sargs Uldis Zibols
konstatējis, ka, pārkāpjot CeĜu satiksmes noteikumu (turpmāk – CSN) 307.21.punkta prasības,
stāvvietā, kas apzīmēta ar ceĜa zīmi Nr.532 „Stāvvieta” un papildzīmi Nr.805 „Darbības zona”
un Nr.837 „Invalīdiem”, Pionieru ielā 2 pie tirdzniecības centra „Rimi”, Bauskā, stāvēšanai ir
novietots transportlīdzeklis AUDI 100 ar valsts reăistrācijas numuru xxxx. Sakarā ar to,
ka transportlīdzekĜa vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaĦā ar Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma
protokols - paziĦojums par transportlīdzekĜa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”
U.Zibols sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu – paziĦojumu Nr.405000854 par
administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.31 panta astotajā daĜā un uzlicis naudas sodu Ls 40.
2011.gada 24.oktobrī saĦemts minētā transportlīdzekĜa vadītāja Alvja O. iesniegums,
kurā viĦš norāda, ka 2011.gada 17.oktobrī transportlīdzeklī AUDI 100 ar valsts reăistrācijas
numuru xxxx vedis pirmās grupas invalīdu Mareku N., minēto transportlīdzekli novietojis
invalīdiem paredzētā stāvvietā Pionieru ielā 2, Bauskā, jo, novietojot transportlīdzekli stāvvietā
starp citiem transportlīdzekĜiem, nebūtu iespējams atvērt transportlīdzekĜa durvis tā,
lai
piebrauktu invalīda ratiĦus. Atgriežoties pie automašīnas, konstatējis, ka sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols - paziĦojums Nr.405000854 par transportlīdzekĜa novietošanu invalīdu
stāvvietā bez atbilstošas atĜaujas. Uzskata, ka pārkāpumu neizdarīja savtīgi vai necienīgi. A.O.
norāda, ka pēc šī gadījuma ir noskaidrojis kādas formalitātes jānokārto, lai transportlīdzekĜa
vadītājs, kas pavada pirmās grupas invalīdu, varētu atstāt transportlīdzekli invalīdu stāvvietā.
Lūdz rast iespēju pārskatīt sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziĦojumu
Nr.405000854 un atcelt lēmumu par naudas soda piemērošanu.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir
vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību
mīkstinoši un pastiprinoši apstākĜi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākĜi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

SaskaĦā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti,
uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākĜus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekĜiem:
ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem
pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izĦemšanu, citiem dokumentiem, kā arī
pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekĜiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces,
mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākĜiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziĦas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzĦēmumus, kas veikti pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā, konstatējams, ka transportlīdzeklis AUDI 100 ar valsts reăistrācijas
numuru xxxx bijis novietots stāvvietā, kas apzīmēta ar 837.papildzīmi vai ar 942.ceĜa
apzīmējumu un tam nav bijusi invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. Transportlīdzeklim salonā
pie priekšējā stikla nebija novietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, ko A.O. neapstrīd.
CSN 307.21.punktā noteikts - 837.papildzīme „Invalīdiem” norāda, ka 532.zīme attiecas
tikai uz automobiĜiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Savukārt,
CSN 2701.punkts nosaka „AutomobiĜiem, kurus vada invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem
(invalīdi, kuriem ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu – pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās), un automobiĜiem, kuru
pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.grupas redzes invalīdi, automobiĜa
salonā pie priekšējā stikla atĜauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz
CeĜu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas sniegto informāciju. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte (4.pielikuma
13.punkts) ir tumši zils taisnstūris (garums 148 mm, augstums 106 mm). Kartes aversa kreisajā
pusē norādīts kartes derīguma termiĦš, izdevējs, kartes sērijas numurs, zem tā attēlota invalīda
pazīšanas zīme baltā krāsā, labajā pusē — Latvijas atšėirības zīme „LV”, zem tās uzraksts
latviešu valodā „Eiropas Kopienas modelis”, zem tā ar atstarpi uzraksts latviešu valodā „Invalīdu
stāvvietu izmantošanas karte”, zem tā ar atstarpi analogs uzraksts citās Eiropas Savienības
valodās. Kartes reversa kreisajā pusē - kartes īpašnieka fotogrāfija, zem tās norādīts personas
vārds, uzvārds un paraksts, labajā pusē - informācija latviešu valodā „Šī karte pilnvaro tās
īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs”.
CeĜu satiksmes likuma 2.panta 1.punktā noteikts, ka šā likuma mērėis ir noteikt ceĜu
satiksmes norises un ceĜu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā,
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām
piederošo mantu. Minētā likuma 36.pants nosaka, ka ceĜu satiksmes organizācijas mērėis ir
nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceĜu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt tās
drošību.
CSN 307.21.punkts veicina minētajās CeĜu satiksmes likuma normās noteikto likuma un
ceĜu satiksmes organizācijas mērėu sasniegšanu. Stāvēšanas aizliegums stāvvietās, kas
paredzētas tikai transportlīdzekĜiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, ir
vērsts uz to, lai nodrošinātu automobiĜiem, kurus vada invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, un
automobiĜiem, kuru pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, brīvi un netraucēti
izmantot paredzētās stāvvietas.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus,

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, Ā.Gaile,
V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, J.Rumba, G.Tarvids,), „pret” 5 (J.Feldmanis, J.Landorfs,
V.Purmale, V.Veips, U.ZeltiĦš), „atturas” 1 (E.Millers), NOLEMJ:
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Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaĜas sabiedriskās kārtības sarga Ulda Zibola 2011.gada 17.oktobrī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziĦojumu Nr.405000854 pieĦemto lēmumu par naudas soda Ls 40
uzlikšanu Alvim O. un administratīvā pārkāpuma lietu izbeigt.
Lēmumu saskaĦā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās daĜas
2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziĦots adresātam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
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J.FELDMANIS
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76.§
Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā „Par
atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada
izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošanai””.
Pamatojoties uz iepirkuma „Remontdarbu veikšana skolu virtuvju telpās” ar
identifikācijas numuru Nr.BNA2011/070/ELFLA, iepirkuma „Virtuves aprīkojuma piegāde un
uzstādīšana” ar identifikācijas numuru Nr.BNA2011/072/ELFLA rezultātiem un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā „Par atbalstu
projektam „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu pakalpojumu
uzlabošanai””, izsakot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 33517,92 t.sk. PVN 22%
Ls 6044,22. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18000,00;
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 15517,92.”
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77.§
Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā „Par
atbalstu projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana””.
Pamatojoties uz atklātā konkursa „MēbeĜu piegāde” ar identifikācijas numuru
Nr.BNA2011/052/ELFLA/ERAF un iepirkuma „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija” ar
identifikācijas numuru Nr.BNA2011/069/ELFLA rezultātiem un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 7.jūlija sēdes lēmumā „Par atbalstu
projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana””, izsakot lēmuma 3.punktu
šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 34203,15, t.sk.
PVN 22% Ls 6167,78. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
18000,00; pašvaldības līdzfinansējums Ls 16203,15.”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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