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SĒDI SASAUKTA 2011.gada 30.jūnijā plkst.14
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 30.jūnijā plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 14 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
Uģis ZELTIŅŠ
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Rudīte ČAKĀNE- darba apstākļu dēļ
Uldis KOLUŢS- ikgadējā atvaļinājumā
Jānis RUMBA- ikgadējā atvaļinājumā
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” ţurnālists
2. Inta BALTGALVE- sociālā darbiniece
3. Aleksandrs BIČKOVS- Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
4. Voldemārs ČAČS- Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks
5. Evita GRIGORJEVA- juriste
6. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
7. Laila JURCIKA- Izglītības pārvaldes metodiķe
8. Sandra KAZĀKA- Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
9. Zaiga KĀRKLIĽA- ekonomiste

10. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
11. Ina KRŪMIĽA- Sociālā dienesta vadītāja vietniece
12. Oļģerts LĪKAIS- Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājs
13. Dagnija LUDRIKA – pašvaldības izpilddirektore
14. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
15. Ilona SPURĶE- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
16. Benita SVARENIECE- Bērnu un jauniešu centra direktore
17. Līvija ŠARĶE- Dāviľu pagasta pārvaldes vadītāja
18. Ieva ŠOMINA- sabiedrisko attiecību speciāliste
19. Dace ŠĶILIĽA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
20. Ilze TIJONE- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
21. Aigars VĒRMANIS- ekonomists
22. Gunita VĪGUPA- Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste
23. Solvita ZVILNA- juriste.
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes administrācijas informācija.
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţetu””
apstiprināšanu.
4. Par Bauskas novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu”.
7. Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas un uzľemšanas kārtību Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātpamatskola”
nolikumā.
9. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes” Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola”
direktores atbrīvošanu no amata.
10. Par valsts budţeta dotāciju sadali mācību literatūras iegādei.
11. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkľu vecāku līdzfinansējuma izcenojuma
apstiprināšanu.
12. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.17 “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
14. Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Kalna svētību kopiena” projektam.
15. Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
16. Par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumā.
17. Par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes nolikumā.
18. Par grozījumiem Dāviľu pagasta pārvaldes nolikumā.
19. Par grozījumiem Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumā.
20. Par grozījumiem Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā.
21. Par grozījumiem Meţotnes pagasta pārvaldes nolikumā.
22. Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā.
23. Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „Bauskas
siltums”.
24. Par atbalstu projektam „Skeitparka ierīkošana Bērzkalnu ciematā”.
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25. Par atbalstu projektam „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana
Bauskas pilsētā”.
26. Par atbalstu projektam „Latviešu tautas deju tradīciju popularizēšana Bauskas novada
iedzīvotājiem un viesiem”.
27. Par aizľēmumu projekta „Bauskas pils- sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma
objekta- atjaunošanas 2.kārta” īstenošanai.
28. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumā
29. Par nekustamā īpašuma „Kalnavoti” Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
30. Par nedzīvojamo telpu nomu sabiedriski sociālajā centrā „Ērgļi” Brunavas pagastā.
31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā, Bauskā atsavināšanu.
32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldonai Marijai S. uz zemes vienību
Pionieru ielā, Bauskā.
33. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Olgai T. uz 1/2 domājamo daļu zemes
vienības Pilskalna ielā, Bauskā.
34. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim L. uz 1/2 domājamo daļu zemes vienības
Krasta ielā, Bauskā.
35. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai D. uz zemes vienību Bērzu ielā,
Bauskā.
36. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Andrim L. uz 1/2 domājamo daļu zemes
vienības Krasta ielā, Bauskā.
37. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Ķ. uz zemes vienību Mazajā ielā,
Bauskā.
38. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rasmai Č. uz zemes vienību Zemgaļu ielā,
Bauskā.
39. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim V. uz 1/2 domājamo daļu zemes vienības
Pilskalna ielā, Bauskā.
40. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Modrim Š. uz zemes vienību Bērzu ielā,
Bauskā.
41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu īpašumam Ziedoľu ielā, Bauskā.
42. Par zemesgabala Zaļajā ielā, Bauskā iznomāšanu.
43. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā "Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mēmeles ielā, Bauskā,
adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu".
44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu īpašumam Elejas ielā, Bauskā.
45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiľa pagarināšanu Vasilijam R.
46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ilzi B.
47. Par pašvaldības dzīvokļa Rīgas ielā, Bauskā izīrēšanu.
48. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Selgas" Vecsaules
pagastā.
49. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Cukuriľi"
Vecsaules pagastā
50. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Kubliľi" Vecsaules
pagastā.
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pārupji”
Vecsaules pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
52. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Mēkoľi" Gailīšu
pagastā
53. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Jaunīvuškas"
Dāviľu pagastā.
54. Par īpašuma "Vainagi" Brunavas pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.
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55. Par adreses precizēšanu nekustamajam īpašumam "Sprīdīši" Brunavas pagastā.
56. Par nomas līguma slēgšanu ar ZS "Aleksandrīna" uz daļu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 014 0046 Brunavas pagastā.
57. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0013 un 4046 022 0035
“Kampari” Brunavas pagastā piekritību.
58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Laugaļi” Brunavas
pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu nekustamajam īpašumam "Krohmaļčiki"
Ceraukstes pagastā.
60. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Klintis" Ceraukstes
pagastā.
61. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Janeiku mazdārziľi”
Ceraukstes pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu.
62. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kalniľi" Īslīces
pagastā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
63. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam, kas atdalīts no nekustamā īpašuma
"Mazribeles" Īslīces pagastā.
64. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 Īslīces pagastā sadali un
atdalīto zemesgabalu piekritību.
65. Par īpašuma „Zemītes 1” Īslīces pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
66. Par zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 Īslīces
pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
67. Par īpašuma „Jancīši", Īslīces pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajam zemesgabalam
68. Par Īslīces pagasta padomei piešķirto zemi Rītausmas ciema iedzīvotāju personisko
palīgsaimniecību vajadzībām Rundāles novada teritorijā.
69. Par adrešu piešķiršanu ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām Draudzības ielā
ar piesaisti ielas nosaukumam Codes pagastā.
70. Par adreses maiľu nekustamajam īpašumam "Krastiľi" Codes pagastā.
71. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Kalnsētas" Codes
pagastā.
72. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam "Mazsprīdīši" Codes
pagastā.
73. Par lēmumu pieľemšanas kārtību atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos.
74. Par atbalstu LPS 22.kongresa rezolūcijai.
75. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Bauskas novada domes priekšsēdētājam
V.Veipam.
Domes priekšsēdētājs V.Veips informē, ka saľemts Gailīšu pagasta pārvaldes vadītāja
A.Bičkova iesniegums, kurā lūgts atbrīvot no amata. Sagatavots lēmuma projekts, lūdz
papildināt izsludināto darba kārtību.
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 76.jautājumu.
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PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
76. Par Aleksandra Bičkova atbrīvošanu no amata.

1.§
Domes administrācijas informācija.
(D.LUDRIKA, V.VEIPS, V.PURMALE)
ZIĽO: D.LUDRIKA
Pašvaldības izpilddirektore D.Ludrika informē par budţeta izpildi: budţets iedzīvotāju
ienākuma nodokļu daļā pildās; ne tik labi pildās ieskaitījumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda.
Par projektiem- Attīstības un plānošanas nodaļa kopīgi ar iestādēm gatavo projektu pieteikumus
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajam projektu konkursam. To iesniegšanas
termiľš ir 11.jūlijs. Visiem šiem projektiem būs nepieciešami iepirkumi. Turpinās bērnudārza
(„Anneles”) infrastruktūras attīstības 2.kārtas projekts. Notiek pieteikumu izvērtēšana
(pieteikušies 14 pretendenti). Apstiprināts projekts par ūdenssaimniecības attīstību Strēlnieku un
Garozas ciemā Meţotnes pagastā. Sākti būvdarbi projektā par satiksmes uzlabošanu Bauskā.
Noticis iepirkums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un aktualizācijai projektā par
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Bauskā.
Tiek risināts jautājums ar Rundāles novada vadību par zemes izmantošanu, kuru Īslīces
pagasta iedzīvotāji izmanto personiskajām palīgsaimniecībām.
Aizvadītajā laika periodā daudz strādāts ar kapitālsabiedrībām- SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” realizē ūdenssaimniecības attīstības projektu, bet sakarā ar ekonomisko
situāciju valstī radušās problēmas. Līgums par projekta realizāciju apstājies. Būvniecības firma,
ar ko bija līgums, nav tiesīga sākt darbu izpildi; iepirkuma procedūra izsludināta no jauna.
Drauds ir finanses, jo tagad piedāvājuma summas ir lielākas. Ja termiľi tiktu ievēroti, būvdarbu
sākšanas laiks varētu būt septembris.
Ūdenssaimniecības attīstības projekts noris Īslīcē. Arī tur uzvarēja firma „Remus”, bet
iepirkums veikts vēlāk un ministrija nav vēl devusi akceptu līguma slēgšanai, tāpēc var ľemt
nākošo pretendentu- „Siguldas būvmeistaru”.
SIA „Bauskas siltums” valdes loceklis I.Rūsis ticies ar Meţotnes pagasta pārstāvjiem,
iedzīvotājiem, internātvidusskolas pārstāvjiem, notikušas sarunas par katlu mājas pārľemšanu
un apsaimniekošanu.
7.jūnijā notika sarunas ar SIA „Vides serviss” pārstāvjiem par pakalpojumu sniegšanu
pagastu pārvaldēs. 9.jūnijā notika iestāţu vadītāju sanāksme, lai savstarpēji sadarbotos
informācijas apmaiľā. Izglītības pārvaldē darbu sācis vadītāja vietnieks A.Novickis. Tiek
apskatītas skolas, to gatavošanās jaunajam mācību gadam; pārskatītas remontdarbu tāmes.
Turpinās darbs pie pašvaldības īpašumu sakārtošanas, to ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Pārvaldēs strādā, lai iekasētu komunālo maksājumu parādus. Šajā jomā lielākās problēmas ir ar 2
pārvaldēm- Meţotni un Gailīšiem.
Informāciju pieņem zināšanai.
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2.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Saľemts SIA „Īslīces ūdens” iesniegums, kurā lūgts palielināt pamatkapitālu darbības
nodrošināšanai, projekta par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību realizēšanai. Finanšu
komitejā, izskatot šo lūgumu, nolēma palielināt pamatkapitālu apgrozāmiem līdzekļiem 6000
latu apmērā.
Iebildumu nav.
Ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens”
Bauskas novada pašvaldības institucionālas sistēmas pilnveidošanas ietvaros veikto pasākumu,
kā arī uzsākto infrastruktūras attīstības rezultātā, ir ievērojami pieauguši darbības virzieni un
uzdevumi, nolūkā stiprināt kapitālsabiedrības spējas nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Paredzēt no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţeta rezerves fonda līdzekļiem
SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai- apgrozāmiem līdzekļiem Ls 6000 (seši tūkstoši
latu).

3.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţetu”” apstiprināšanu.
(I.SPURĶE)
ZIĽO: I.SPURĶE.
Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja I.Spurķe lūdz apstiprināt 2011.gada budţeta
ieľēmumus 13 338 484 latu apmērā, tai skaitā pamatbudţeta ieľēmumus 13 041 066 latus,
speciālā budţeta ieľēmumus 293 578 latus, ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumus 3840 latu
apmērā saskaľā ar 1.- 6.pielikumu, kā arī pamatbudţeta izdevumus Ls 15827 179 tai skaitā
pamatbudţeta izdevumus 15 416 691 latu, speciālā budţeta izdevumus 405 661 latu un
ziedojumu un dāvinājumu budţeta izdevumus 4827 latu apmērā saskaľā ar 1.- 6.pielikumu.
Pievienots arī paskaidrojuma raksts par veicamajiem budţeta grozījumiem pa programmām.
Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē 22.jūnijā.
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Pamatojoties uz likumu „Par valsts budţetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Bauskas
novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada
pašvaldības 2011.gada budţetu”” saskaľā ar pielikumu.
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam uz 5 lp.

4.§
Par Bauskas novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
(A.MATUĻENKO)
ZIĽO: A.MATUĻENKO.
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” sagatavots Bauskas novada pašvaldības 2010.gada
publiskais pārskats. Lēmuma projekts tika skatīts gan Vides un attīstības, gan Finanšu komitejas
sēdē. Pēc Finanšu komitejas sēdes tas papildināts ar sadaļu par investīcijām, precizētas
pievienotās tabulas par realizējamajiem projektiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.
Publiskais pārskats lietā 1-13.

5.§
Par saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
(E.GRIGORJEVA, J.LANDORFS, V.VEIPS, G.TARVIDS, R.ĀBELNIEKS, D.LUDRIKA,
E.MILLERS, V.PURMALE)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Radusies nepieciešamība aktualizēt 2010.gada 27.maijā apstiprinātos saistošos
noteikumus, pārskatīt tiesisko normu regulējumu. Saskaľā ar Administratīvo pārkāpumu
kodeksu sagatavota jauna saistošo noteikumu redakcija, kas tika izskatīta divu komiteju- Vides
un attīstības un Finanšu komitejas- sēdēs. Ľemot vērā komiteju sēdēs izteiktos priekšlikumus,
noteikumu projektā veikti labojumi un papildinājumi. Aicina deputātus izteikt savu viedokli.
J.Landorfa priekšlikums- minimālo soda apmēru piemērot vienādu gan fiziskām, gan
juridiskām personām, veicot attiecīgus labojumus noteikumu projektā.
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Domes priekšsēdētājs V.Veips aicina deputātus vispirms balsot par sagatavotā lēmuma
projekta redakciju punktos par soda apmēra noteikšanu fiziskām un juridiskām personām, pēc
tam par deputāta J.Landorfa priekšlikumu- vienāda minimālā naudas soda piemērošanu fiziskām
un juridiskām personām.
Balsojums par sagatavoto noteikumu redakciju: 9 balsis „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips),
„pret” 3 ( J.Landorfs, E.Millers, G.Tarvids), „atturas” 2 (Ā.Gaile, U.Zeltiľš).
Ar balsu vairākumu tiek atstāta spēkā sagatavotā redakcija.
Deputāts J.Landorfs ierosina 19.punktā un tā apakšpunktos svītrot vārdus „kur par maksu
sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus”, jo tam skaidrojums dots I.nodaļā. Priekšlikums
tiek atbalstīts.
G.Tarvidam ir pretenzijas pret 14.3.punktu. Deputāti par to diskutē, bet spēkā atstāta
esošā redakcija.
V.Purmales priekšlikums: 9.6.punktā svītrot vārdus „un to vietnieki”. Priekšlikums tiek
atbalstīts.
V.Veips aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu kopumā.
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16 punktu un 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš), ar 2 balsīm „pret”
(G.Tarvids, E.Millers), ar 2 balsīm „atturas” (Ā.Gaile, J.Landorfs), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā” rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma saľemšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
Noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam uz 10 lapām.

6.§
Par grozījumiem 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Ľemot vērā to, ka Bauskas novada administrācijā izveidota Sabiedriskās kārtības nodaļa,
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, ir sagatavoti grozījumi 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, tie izskatīti un akceptēti
Finanšu komitejas sēdē. Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
saskaľā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Noteikumi pievienoti protokolam pielikumā uz 1 lapas.

7.§
Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās”
apstiprināšanu.
( L.JURCIKA, V.PURMALE)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Tā kā 2010.gada 29.aprīlī apstiprinātie saistošie noteikumi nav pilnīgi un neietver vairāku
svarīgu jautājumu tiesisko regulējumu, ir sagatavota jauna saistošo noteikumu redakcija, kas
izskatīta un atbalstīta Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē. Sagatavotie saistošie
noteikumi regulē bērnu reģistrācijas, uzľemšanas kārtību, bērnu atskaitīšanu no rindas kārtību,
nodefinē mērķgrupas, kurām tiesības pieteikt bērnus uzľemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs,
kā arī mērķgrupas, kurām tiesības uz prioritāru vietu rindās. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē 2010.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu un Vispārējās izglītības likuma 20.1 pantu un 26.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr. 13 „Par bērnu reģistrācijas
un uzľemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
grupās”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 13 „Par bērnu reģistrācijas un uzľemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās” triju dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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Noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam pielikumā uz 5 lapām.

8.§
Par speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā internātpamatskola”
nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
(L.JURCIKA)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Saľemts Pamūšas speciālās internātpamatskolas iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus
skolas nolikuma 7.punktā par īstenojamām izglītības programmām. Tika sagatavots lēmuma
projekts un izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē.
Jautājumu par ziľoto nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” nolikumā, izsakot 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno:
7.1.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (kods 01015611);
7.2.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 01015811);
7.3.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods
01015911);
7.4.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811);
7.5.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
7.6. Profesionālās pamatizglītības programmu ar profesionālo kvalifikāciju Mājkalpotājs
(kods 2281401);
7.7.Profesionālās pamatizglītības programmu ar profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs
(kods 2254304).”
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9.§
Par iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” direktores atbrīvošanu
no amata.
(L.JURCIKA, V.VEIPS)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par Kristīgās pamatskolas slēgšanu,
sagatavots lēmuma projekts par skolas direktores Ineses Lavrinovičas atbrīvošanu no amata.
Saskaľojums par to Izglītības un zinātnes ministrijā ir saľemts.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par Bauskas
novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
pilsētas Kristīgā pamatskola” slēgšanu, vadoties no Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkta, Darba likuma 101.panta
pirmās daļas 10.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atbrīvot ar 2011.gada 9.jūliju Inesi LAVRINOVIČU no Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” direktores amata.

10.§
Par valsts budţeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei.
(Z.KĀRKLIĽA, D.LUDRIKA)
ZIĽO: Z.KĀRKLIĽA.
Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi mērķdotāciju 5521 latu Bauskas novadam
mācību literatūras iegādei. Tā dalās divās daļās- Ls 2155 paredzēti mācību literatūras iegādei
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm atbilstoši skolēnu skaitam (2975) un dotācija
mācību literatūras iegādei ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas
vēstures mācību priekšmeta ieviešanai izglītības iestādēm- Ls 3366. Lēmuma projekts izskatīts
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas, kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Saskaľā ar likumu „Par valsts budţetu 2011.gadam” Izglītības un zinātnes ministrijas
programmas „‟Vispārējā izglītība‟‟ apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir apstiprināta
dotācija Bauskas novada pašvaldībai Ls 5521 apmērā.
Mācību literatūras iegādei piešķirtie valsts budţeta līdzekļi saskaľā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.26 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budţeta līdzekļu sadali 2011.gadam” Ls 2155 paredzēti pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
Mācību literatūras iegādei piešķirtie valsts budţeta līdzekļi saskaľā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2011.gada 24.februāra rīkojumu Nr.87 „Par valsts budţeta apakšprogrammā
01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un
Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri‟‟ paredzēto valsts
budţeta līdzekļu sadali 2011.gadam‟‟ Ls 1643 paredzēti dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai
no 1.klases, Ls 1723 paredzēti Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada
1.septembri pašvaldības izglītības iestādēs.
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Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budţeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Ls 2155.
2. Apstiprināt valsts budţeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no 1.klases
Ls1643 un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri
Ls 1723.
Pielikumi pievienoti protokolam uz 2 lapām.
Izpilddirektore D.Ludrika ierosina deputātiem rast līdzekļus no rezerves fonda mācību
literatūras iegādei skolām.

11.§
Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
izcenojuma apstiprināšanu.
(B.SVARENIECE, V.VEIPS, V.PURMALE, J.LANDORFS)
ZIĽO: B.SVARENIECE.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Bērnu un jauniešu centra ir pedagogi izvērtējuši
vecāku līdzfinansējuma apmēru interešu pulciľiem. Priekšlikums- noteikt līdzfinansējumu
mācību materiālu iegādei par vienu interešu izglītības pulciľu- 2 lati mēnesī, bet apmeklējot
vokālā studijas „Miljons” nodarbības- 10 latus mēnesī. Lēmuma projektam pievienotas tāmes par
visiem 11 interešu pulciľiem. Šis jautājums tika izskatīts divu komiteju sēdēs- Izglītības,
kultūras un sporta lietu un Finanšu komitejas sēdē. Lūdz deputātus pieľemt lēmumu.
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punkta g)apakšpunktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un ľemot vērā Bauskas Bērnu un jauniešu
centra 09.06.2011. iesniegumu Nr. 1-10/16,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkľu vecāku līdzfinansējuma izcenojumu
saskaľā ar pielikumu.
2. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktorei Benitai SVARENIECEI.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkľu vecāku līdzfinansējuma izcenojums protokolam
pielikumā uz 1 lapas.
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12.§
Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra nedzīvojamo telpu nomas maksas
apstiprināšanu.
(B.SVARENIECE, J.LANDORFS)
ZIĽO: B.SVARENIECE.
Sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu nomu pedagogiem- individuālā darba
veicējiem, kuri vada interešu pulciľus pirmsskolas vecuma bērniem. Ar šo lēmuma projektu
paredzēts noteikt nomas maksu- 1 lats par stundu. Lēmuma projektam pievienots nomas maksas
aprēķins. Jautājums tika skatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu
un ľemot vērā Bauskas Bērnu un jauniešu centra 09.06.2011. iesniegumu Nr. 1 – 10/16,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības interešu
izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” pirmsskolas vecuma bērnu pulciľu
un grupu nodarbību skolotājiem- individuālā darba veicējiem – Ls 1,00 stundā saskaľā ar
pielikumu.
2. Uzdot Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktorei Benitai SVARENIECEI atbilstoši šim
lēmumam noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
Telpu nomas maksas aprēķins Bauskas Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotājiem
pievienots protokolam uz 1 lapas.

13.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”.
(I.KRŪMIĽA, G.TARVIDS, V.GRIGORJEVA, V.VEIPS)
ZIĽO: I.KRŪMIĽA.
Analizējot sociālo pabalstu izlietojumu, konstatēts, ka no plānotajiem līdzekļiem
pabalstiem, daţos tā veidos ir lielāks izlietojums nekā plānots, un vairāki pabalsti nav sasnieguši
noteikto mērķi. Tāpēc sagatavoti grozījumi noteikumu 14., 26., 27., 30., 32.punktā un noteikumi
papildināti ar diviem jauniem punktiem. Lēmuma projekts tika izskatīts Sociālo un veselības
lietu komitejas sēdē.
G.Tarvids saka, ka noteikti jāsaglabā iespēja saľemt brīvpusdienas bērniem, kas nāk no
maznodrošinātām ģimenēm vai sociāli nelabvēlīgas vides, neatkarīgi no kavējumiem skolā;
sevišķi svarīgi tas ir pamatskolas posmā. Šo ierosinājumu atbalsta arī pārējie deputāti. Tiek
veikti labojumi 26.punktā.
Citu iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
7.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Bauskas novada Domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Bauskas novada Domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” rakstiski un elektroniski atzinuma saľemšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada Domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada pašvaldības laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis”.
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam pielikumā uz 3
lapām.
Plkst.16 aiziet deputāts G.Tarvids.

14.§
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Kalna svētību kopiena” projektam.
(I.KRŪMIĽA)
ZIĽO: I.KRŪMIĽA.
Novada domē saľemts biedrības „Kalna svētību kopiena” projekta pieteikums „Bukleta
izveide par Kalna svētību kopienu Bruknas muiţā”. Tā mērķis- informēt cilvēkus par Kopienas
darbību un celt Kopienas iedzīvotāju pašapziľu, dzīves kvalitāti, atvieglot Kopienas iedzīvotāju
integrāciju sabiedrībā. Iesniegumā lūgts finansiāls atbalsts 498,98 latu apmērā. Lēmuma projekts
tika skatīts Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē maijā, bet atlikts, jo nebija pievienots
apliecinājums, ka biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss. Tagad tas ir izdarīts. Lēmuma projekts
tika atbalstīts Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē šā gada 15.jūnijā un Finanšu komitejas
sēdē 22.jūnijā.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 03.05.2011. saľemts biedrības „Kalna svētību kopiena” projekta
pieteikums „Bukleta izveide par Kalna svētību kopienu Bruknas muiţā”. Bukleta iecere radusies
ar mērķi dalīties rehabilitācijas darba pieredzē, gan arī kā atskaites punkts Kopienas 10 gadu
darbības jubilejā. Jautājums tika skatīts Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē 11.05.2011, bet
noraidīts, jo netika pievienots apliecinājums par biedrības sabiedriskā labuma statusu.
17.05.2011 biedrība „Kalna svētību kopiena" Bauskas novada domei lūdza atkārtoti izskatīt
jautājumu par finansējuma piešķiršanu un iesniedza lēmumu par sabiedriskā labuma statusa
piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas
novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu
nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 5.4. punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Kalna svētību kopiena” iesniegto projektu „Bukleta izveide par Kalna
svētību kopienu Bruknas muiţā” saskaľā ar pievienoto projekta pieteikumu Ls 498,98
apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada Sociālā dienesta budţeta līdzekļiem sadaļas „Subsīdijas
biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
Plkst.16 izsludināts pārtraukums 7 minūtes.
Sēde turpinās plkst.16.07.

15.§
Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
E.GRIGORJEVA, A.FELDMANIS, D.LUDRIKA, T.MILGRĀVE, V.PURMALE)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Sakarā ar institucionālās sistēmas pilnveidošanu sagatavots lēmuma projekts par
grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikuma pielikumā „Amatpersonu un darbinieku
saraksts”, nosakot atalgojuma kasierim un lietvedim par nepilnu darba laiku. Jautājums tika
izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 2.§)) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem „Lietvedis uz nepilnu darba
laiku”;
1.2. aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „240” ar skaitli „161”;
1.3. aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris uz nepilnu darba
laiku”;
1.4. aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „240” ar skaitli „195”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
Baibai MARČENKOVAI.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

15

16.§
Par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikuma
pielikumā „Amatpersonu un darbinieku saraksts”. Lūdz atbalstīt to.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 3.§)) pielikumā „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts”
šādus grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „250” ar skaitli „214”.
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem
„Lietvedis uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „222” ar skaitli „187”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde”
vadītājam Viesturam JANŠEVSKIM.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

17.§
Par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes
nolikuma pielikumā, kas izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu:
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (E.Millers), NOLEMJ:
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1. Izdarīt iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 4.§)) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus
grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „286” ar skaitli „226”.
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem
„Lietvedis uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „286” ar skaitli „226”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei
ŠĶILIĽAI.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

18.§
Par grozījumiem Dāviņu pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Sagatavots lēmuma projekts un izskatīts Finanšu komitejas sēdē par grozījumiem Dāviľu
pagasta pārvaldes nolikumā, veicot izmaiľas amatpersonu un darbinieku sarakstā. Lūdz to
atbalstīt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (E.Millers), NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Dāviľu pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 5.§)) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Dāviľu pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus
grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem „Lietvedis
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „200” ar skaitli „150”;
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „200” ar skaitli „189”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Dāviľu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
ŠARĶEI.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

19.§
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Par grozījumiem Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO; E.GRIGORJEVA.
Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts un akceptēts lēmuma projekts par grozījumiem
Gailīšu pagasta pārvaldes nolikuma pielikumā, veicot izmaiľas amatpersonu un darbinieku
sarakstā.
Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 6.§)) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus
grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem „Lietvedis
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „312” ar skaitli „240”;
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „312” ar skaitli „261”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram BIČKOVAM.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

20.§
Par grozījumiem Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO; E.GRIGORJEVA.
Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts un akceptēts lēmuma projekts par grozījumiem
Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā. Veiktas izmaiľas amatpersonu un darbinieku sarakstā. Lūdz
pieľemt sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (E.Millers), NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes
sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 7.§)) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādus
grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem „Lietvedis
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „330” ar skaitli „214”;
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „350” ar skaitli „218”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
BARANAM.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

21.§
Par grozījumiem Meţotnes pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
E.Grigorjeva lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Meţotnes
pagasta pārvaldes nolikuma pielikumā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejas sēdē šā
gada 22.jūnijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Meţotnes pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 8.§)) pielikumā „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Meţotnes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts”
šādus grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „192,50” ar skaitli „229”.
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem
„Lietvedis uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „182” ar skaitli „204”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Meţotnes pagasta pārvalde” vadītājam
Oļģertam LĪKAJAM.
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3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

22.§
Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
E.Grigorjeva lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Vecsaules
pagasta pārvaldes nolikuma pielikumā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejas sēdē šā
gada 22.jūnijā.
Jautājumu, iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 69.¹ panta pirmo daļu, 69.² pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2011.gada 31.martā (prot. Nr.3, 9.§)) pielikumā „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku saraksts”
šādus grozījumus:
1.1.
aizstāt otrās rindas otrajā kolonnā vārdu „Kasieris” ar vārdiem „Kasieris
uz nepilnu darba laiku”;
1.2.
aizstāt otrās rindas trešajā kolonnā skaitli „180” ar skaitli „198”.
1.3.
aizstāt trešās rindas otrajā kolonnā vārdu „Lietvedis” ar vārdiem
„Lietvedis uz nepilnu darba laiku”;
1.4.
aizstāt trešās rindas trešajā kolonnā skaitli „135” ar skaitli „198”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
Laimdotai KOLBERGAI.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
LUDRIKAI.

23.§
Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA
„Bauskas siltums”.
(J.FELDMANIS, A.FELDMANIS, V.VEIPS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Sagatavots lēmuma projekts par Meţotnes pagasta pārvaldes reorganizāciju, nododot tās
uzdevumu- siltumapgādes organizēšana iedzīvotājiem Meţotnes un Garozas ciemā- pašvaldības
SIA „Bauskas siltums”, nododot katlu māju un noslēdzot deleģēšanas līgumu.
Lai savlaicīgi sagatavotos apkures sezonai, A.Feldmanis iesaka lēmuma projekta 4.un
6.punktā termiľu „31.augusts” labot uz „31.jūlijs”.
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Priekšlikums tiek atbalstīts un veikti labojumi sagatavotā lēmuma projekta 4.un
6.punktā.
Citu iebildumu nav.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, savukārt
15.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobeţojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums.”
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēts, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
Bauskas novada pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas kapitālsabiedrībā
SIA „Bauskas siltums”. Šīs kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi ir siltuma raţošana un
piegāde patērētājiem. Kapitālsabiedrībai ir ilgstoša darba pieredze siltumapgādes nodrošināšanā
Bauskas pilsētas teritorijā. Kapitālsabiedrībai ir laba reputācija, tai ir labi saimnieciskās darbības
rezultāti, kvalificēts personāls, tā darbība vērsta uz jaunu inovatīvu pasākumu un metoţu
ieviešanu.
Bauskas novada dome 2011.gada 24.februārī pieľēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu”. Lēmums pieľemts, pārbaudot pašvaldības
institucionālo sistēmu, izvērtējot institūciju (tajā skaitā pagastu pārvalţu) funkciju un uzdevumu
apjomu, to koncentrācijas pakāpi, ar mērķi uzlabot kontroli pār pašvaldības finanšu līdzekļu
izlietošanu, kā arī panākt, ka pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpilde tiek izlietoti ar
iespējami mazāku finanšu un mantas izlietojumu, kā arī nodrošināt šo līdzekļu un mantas
izlietojuma kontroles uzlabošanos.
Ar minēto lēmumu, kā arī ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.martā pieľemtajiem
lēmumiem (pagastu pārvalţu nolikumu apstiprināšana jaunā redakcijā), tika noteikts, ka no
Meţotnes pagasta pārvaldes kompetencē nodotajiem uzdevumiem izľemami šādi uzdevumi:
Meţotnes pagasta Meţotnes ciema katlumājas un Meţotnes internātskolas katlumājas darbības
un centralizētas siltuma piegādes tās klientiem nodrošināšana.
Līdz iepriekš minēto lēmumu pieľemšanai un vēl šobrīd uzdevumus izpildīja Meţotnes
pagasta pārvalde un Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Meţotnes
internātvidusskola”, izmantojot to izpildei savus darbiniekus (kurinātājus u.c.).
Bauskas novada pašvaldībā institucionālās sistēmas pilnveidošanas ietvaros saskaľā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 3.punktu veicamās
reorganizācijas (reorganizācija, pārvaldes uzdevuma izpildi nododot privātpersonai) rezultātā ir
nosakāms, kādas tiesības, saistības un manta, tai skaitā kādas tiesības un pienākumi, kas izriet
no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām pāriet kapitālsabiedrībai (Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.panta piektā daļa - deleģējot valsts pārvaldes iestādes uzdevumus
kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daļas pieder vienai publiskai personai, attiecīgā
kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību, saistību un mantas pārľēmēja (tai skaitā tiesību un
pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, ja vien lēmumā par
reorganizāciju nav noteikts citādi).
Bauskas novada pašvaldības Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājs sadarbībā ar Bauskas
novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas darbiniekiem un SIA „Bauskas siltums” valdes
locekli I.RŪSI ir noskaidrojuši līdzšinējo situāciju uzdevumu līdz šā lēmuma pieľemšanas
brīdim (izmantojamā manta, personāla resursi, saistības) precizējuši uzdevumu saturu un
apjomu, tā izpildei turpmākajā periodā nepieciešamos mantas un personāla resursus.
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Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktu, 15.panta
piekto daļu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.pantu, 45.panta
otro, trešo un piekto daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1. Reorganizēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Meţotnes pagasta pārvalde” un
„Meţotnes internātvidusskola”, nododot to kompetencē esošos pārvaldes uzdevumus
siltumapgādes organizēšanu iedzīvotājiem Meţotnes pagasta Meţotnes un Garozas ciemos
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas siltums” (vienotais
reģistrācijas Nr.43603001681).
2. Nodot SIA „Bauskas siltums” Bauskas novada pašvaldības autonomajā funkcijā
„organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” Meţotnes pagasta Meţotnes un Garozas ciemos šādus
ietilpstošos uzdevumus:
2.1. Meţotnes pagasta Meţotnes ciema katlumājas darbības un centralizētas siltuma
piegādes patērētājiem nodrošināšana;
2.2. Meţotnes internātskolas katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes
patērētājiem Garozas ciemā nodrošināšana.
3. Noteikt SIA „Bauskas siltums” līdz ar pārvaldes uzdevumu nododamās mantas sastāvu
saskaľā ar šā lēmuma 1.pielikumu.
4. Noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.jūlijam deleģēšanas līgumu ar
SIA „Bauskas siltums” atbilstoši šā lēmuma 1.-3.punktos minētajam un pievienotajam
deleģēšanas līguma projektam.
5. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaľā ar 2.pielikumu.
6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājam O.LĪKAJAM
un iestādes „Meţotnes internātvidusskola” direktorei S.ULNICĀNEI sadarbībā ar
SIA „Bauskas siltums” valdes locekli I.RŪSI līdz 2011.gada 31.jūlijam sastādīt
SIA „Bauskas siltums” nododamās mantas aktus, iesniegt tos apstiprināšanai Bauskas
novada domes priekšsēdētājam, kā arī nodot mantu SIA „Bauskas siltums”.
7. Uzdot Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai A.MATUĻENKO nodrošināt
informācijas par deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu
darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēšanu Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā internetā
8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Deleģēšanas līgums un mantas saraksts pievienots protokolam uz 6 p.

24.§
Par atbalstu projektam „Skeitparka ierīkošana Bērzkalnu ciematā”.
(I.TIJONE)
ZIĽO: I.TIJONE.
Saľemts biedrības „Labums” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta iesniegumu par
skeitparka ierīkošanu Bērzkalnu ciemā Īslīces pagastā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls
16025,30. Pašvaldības finansējums- Ls 1602,53. Lēmuma projekts izskatīts Vides un attīstības
un Finanšu komitejas sēdē.
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Bauskas novada domē 2011.gada 10.jūnijā saľemts biedrības „Labums” iesniegums, kurā
lūgts atbalstīt projekta „Skeitparka ierīkošana Bērzkalnu ciematā” ideju. Projektu plānots
iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – teritorijas sakārtošana pie daudzdzīvokļu mājām, ierīkojot
skeitparku Bērzkalnu ciematā. Projekta paredzamās izmaksas Ls 16025,30. Projekts atbilst
1.2.rīcībai „Atbalsts kopienu pašiniciatīvām”.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Labums” projekta iesniegumu „Skeitparka ierīkošana Bērzkalnu
ciematā”.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 1602,53 (viens tūkstotis
seši simti divi lati, 53 santīmi) projekta realizācijai no Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budţeta līdzekļiem.

25.§
Par atbalstu projektam „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā”.
(I.TIJONE)
ZIĽO: I.TIJONE.
Saľemts biedrības- Bauskas jauniešu integrācijas kluba „Strops-39” iesniegums, kurā
lūgts atbalstīt projektu par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošanu
Bauskā, iznomājot šim mērķim vairākus zemesgabalus. Projektā paredzēts izveidot sporta
laukumu Pļavu ielā 12, rekonstruēt skeitparku, pilnveidot bērnu rotaļu laukumu Salātu ielā 22A.
Nepieciešamais pašvaldības finansējums ir Ls 2000.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 14.jūnijā saľemts biedrības „Bauskas Jauniešu
integrācijas klubs „Strops 39”” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta „Bērnu un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā” ideju un iznomāt projekta realizēšanai
vairākus zemesgabalus Bauskā. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – multifunkcionāla sporta laukuma izveidošana uz zemesgabala
Pļavu ielā 12, Bauskā - nepabeigtas daudzdzīvokļu mājas demontāţa, laukuma izlīdzināšana,
zālāja ierīkošana; skeitparka rekonstrukcija pie daudzdzīvokļu mājas Salātu ielā 12A; bērnu
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rotaļu laukuma pilnveidošana uz zemesgabala Bauskā, Salātu ielā 22A, uzstādot papildus rotaļu
elementus. Projekta paredzamās izmaksas Ls 20000,00. Projekts atbilst 1.2.rīcībai „Atbalsts
kopienu pašiniciatīvām”.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam ,,Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam ,,Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90%.
Lai biedrība „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” varētu realizēt projektu,
nepieciešams iznomāt zemi vismaz uz 7 gadiem.
Visi iznomājamie zemesgabali ir pašvaldībai piederoši un reģistrēti zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Īpašums Pļavu ielā 12, Bauskā 8153 m² kopplatībā, kadastra Nr. 4001 005 0248, sastāv
no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4001 005 0248, 4001 005 0320 un 4001 005
0329. Iznomājama zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0248 daļa 3200 m² platībā,
uz kuras atrodas nepabeigtas dzīvojamās mājas pamati.
Īpašums Salātu ielā 12A, Bauskā 8145 m² kopplatībā, kadastra Nr.4001 004 0189, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0189, uz tā atrodas bērnu rotaļlaukums un
skeitparks. Iznomājama zemes vienības daļa 844 m² platībā.
Īpašums Salātu iela 22A, Bauskā 4739 m² kopplatībā, kadastra Nr.4001 004 0194, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0194, uz tā atrodas bērnu rotaļlaukums,
basketbola un volejbola laukumi. Iznomājama zemes vienības daļa 330 m² platībā.
Likumā „Par pašvaldībām” ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Šī projekta realizācija dotu iespēju daţādot
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” projekta iesniegumu
„Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā”.
2. Iznomāt biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” projekta „Bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā” īstenošanai zemes
vienības Pļavu ielā 12, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005 0248, daļu 3200 m² platībā
saskaľā ar 1.pielikumu.
3. Iznomāt biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” projekta „Bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā” īstenošanai zemes
vienības Salātu ielā 12A, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 004 0189, daļu 844 m² platībā
saskaľā ar 2.pielikumu.
4. Iznomāt biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” projekta „Bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā” īstenošanai zemes
vienības Salātu iela 22A, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 004 0194, daļu 330 m² platībā
saskaľā ar 3.pielikumu.
5. Zemes nomas termiľš – 7 gadi.
6. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības.
7. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar dienu, kad tiek apstiprināts projekts „Bērnu
un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu daţādošana Bauskas pilsētā”. Ja projekts
netiek apstiprināts, nomas līgums automātiski anulējas.
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8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar biedrību „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops 39”” zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu”.
9. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati,
00 santīmi) projekta realizācijai no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budţeta
līdzekļiem.

26.§
Par atbalstu projektam „Latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšana
Bauskas novada iedzīvotājiem un viesiem”.
(I.TIJONE)
ZIĽO: I.TIJONE.
Novada domē saľemts biedrības „Rūnu raksti” iesniegums. Tajā lūgts atbalstīt projektu,
kurā paredzēts papildināt tautas tērpu komplektu deju kopai „Mēmelīte”, kā arī iegādāties
stilizētus amatnieku tērpus Amatniecības centra darbiniekiem pasākumu vadīšanai. Projekta
atbalsta gadījumā pašvaldības finansējums nepieciešams Ls 757,13 apmērā.
Bauskas novada domē 2011.gada 3.jūnijā saľemts biedrības „Rūnu raksti” iesniegums,
kurā lūgts atbalstīt projekta „Latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšana Bauskas novada
iedzīvotājiem un viesiem” ideju. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – tautastērpu komplektu papildināšana Bauskas rajona Bērnu un
jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” 1.-2., 7.-9.klašu un jauniešu deju kolektīviem, lai
popularizētu latviešu tautas deju Bauskas novada iedzīvotājiem un novada viesiem, un stilizēta
viduslaiku amatnieku tērpu iegāde Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbiniekiem amatniecības
centra pasākumu organizēšanai un vadīšanai, tā veicinot amatniecības centra darbības
daudzveidību. Projekta paredzamās izmaksas Ls 7571,32. Projekts atbilst 1.2.rīcībai „Atbalsts
kopienu pašiniciatīvām”.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips,
U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Rūnu raksti” projekta iesniegumu „Latviešu tautas dejas tradīciju
popularizēšana Bauskas novada iedzīvotājiem un viesiem”.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 757,13 (septiľi simti
piecdesmit septiľi lati, 13 santīmi) projekta realizācijai no Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budţeta līdzekļiem.
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27.§
Par aizņēmumu projekta „Bauskas pils- sociālekonomiski nozīmīga kultūras
mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta” īstenošanai.
(I.TIJONE)
ZIĽO: I.TIJONE.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Tijone lūdz lemt par aizľēmuma ľemšanu
Valsts kasē projekta 2.kārtas realizēšanai. Aizľēmuma summa- Ls 1 072 768,97. Tā atmaksas
termiľš- 20 gadi.
2011.gada 21.februārī tika noslēgts līgums Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/012/002
starp Bauskas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas pils –
sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas II kārta” īstenošanu
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2011.gadam”
17.panta septīto daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzľemties ilgtermiľa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, ar
1 balsi „atturas” (U.Zeltiľš), NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ľemt
aizľēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizľēmuma procentu likmi Eiropas reģionālā attīstības
fonda līdzfinansēta projekta „Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma
objekta – atjaunošanas II kārta” ar līguma Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/012/002
īstenošanai: Ls1 072 768,97 (viens miljons septiľdesmit divi tūkstoši septiľi simti sešdesmit
astoľi, 97 lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā, tai skaitā:
1.1. 2011.gadā Ls 292 948,00(divi simti deviľdesmit divi tūkstoši deviľi simti četrdesmit
astoľi lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā;
1.2. 2012.gadā Ls 426 820,97(četri simti divdesmit seši tūkstoši astoľi simti divdesmit,97
lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā;
1.3. 2013.gadā Ls 353 000,00 (trīs simti piecdesmit trīs tūkstoši lati) vai ekvivalentu
summu eiro valūtā.
2. Aizľēmuma atmaksas termiľš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizľēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gadā.
3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
Plkst.16.45 iziet deputāts A.Feldmanis.
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28.§
Par grozījumiem Bauskas novada Domes 2009.gada 24.septembra lēmumā.
(I.TIJONE)
ZIĽO: I.TIJONE.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra lēmumā, izsakot tā 2.punktu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts tika izskatīts
Finanšu komitejas sēdē. Pieľemtais lēmums nosūtāms Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.
Saskaľā ar 2011.gada 6.jūnijā noslēgto Vienošanos Nr.L-PPA-10-0012 grozījumi Nr.5
starp Bauskas novada domi un Valsts aģentūru „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra”, par
vienošanās Nr.L-PPA-10-0012 3.punkta jaunu redakciju,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Bauskas novada Domes 2009.gada 24.septembra lēmuma „Par projekta iesniegšanu
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes
"Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.2.pasākuma "Tūrisms"
3.4.2.1.aktivitātes "Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība" 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti
"Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produktu attīstībai" Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklāta projektu
iesniegumu atlases konkursam” 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas– 490 751,81 (četri simti deviľdesmit tūkstoši septiľi simti piecdesmit viens, 81 lats),
no tām attiecināmās izmaksas 470 600 lati, t.sk. ERAF finansējums 84,96 % – 399 821,76 lati,
valsts budţeta dotācija 2,25% – 10588,50 lati, pašvaldības līdzfinansējums 12,79 % – 60 189,74
lati; neattiecināmās izmaksas 20 151,81 lati.
2. Grozīt lēmuma 3.punktu un izteikt šādā redakcijā: Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un
līdzfinansēšanu no Bauskas novada domes budţeta līdzekļiem.

29.§
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavoti” Ceraukstes
pagastā atsavināšanu.
(J.KALINKA)
ZIĽO: J.KALINKA.
Saľemts Ceraukstes pagasta pārvaldes ierosinājums par pašvaldības īpašuma „Kalnavoti”
atsavināšanu. Īpašums sastāv no zemesgabala un ēkas uz tā- katlu mājas. Ēkas tehniskais
stāvoklis ir slikts, sevišķi jumts. Objekts pašvaldībai tās funkciju veikšanai nav nepieciešams.
Sagatavots lēmuma projekts par objekta nodošanu izsolē. Atsavināšanas procedūras veikšanai
izveidojama komisija. Lēmuma projekts atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu un iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 27.maijā saľemts Ceraukstes pagasta pārvaldes
ierosinājums par pašvaldības īpašuma „Kalnavoti” Ceraukstes pagastā atsavināšanu. Izskatot
ierosinājumu un tam pievienotos pielikumus, Bauskas novada dome konstatēja:
Ierosinājumā izteikts priekšlikums atsavināt Bauskas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu „Kalnavoti” (kadastra numurs 4050 002 0100), kas sastāv no zemesgabala ar kadastra
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apzīmējumu 4050 002 0100 0.44 ha platībā un uz šā zemesgabala esošas ēkas – katlu mājas ar
kadastra apzīmējumu 4050 002 0100 001. 2008.gada 23.maijā minētais nekustamais īpašums
ierakstīts zemesgrāmatā uz Ceraukstes pagasta pašvaldības vārda.
Ēkas ekspluatācija uzsākta 1980.gadā ar pamatfunkciju apkures un siltā ūdens
nodrošināšana Ceraukstes pagasta Mūsas ciema iedzīvotājiem. Pārtraucot pildīt apkures un siltā
ūdens nodrošināšanas funkcijas, ēka izmantota kā atsevišķu santehnikas piederumu noliktava un
garāţa santehniķa darba automašīnas novietošanai. Ēkas pašreizējais tehniskais stāvoklis ir
slikts, īpaši kritiskā stāvoklī ir jumts.
Minētajam objektam nav paredzēts pielietojums pašvaldības pamatfunkciju pildīšanai,
jo ēkas rekonstrukcijai nepieciešams ieguldīt ievērojamus finansiālos līdzekļus avārijas stāvokļa
novēršanai. Pašvaldībai šādi līdzekļi budţetā nav paredzēti un tāpēc ir lietderīgi meklēt
investoru, kas iegādātos šo nekustamo īpašumu un veiktu tā rekonstrukciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Kalnavoti” Bauskas
novada Ceraukstes pagastā (kadastra numurs 4050 002 0100), kas sastāv no zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 4050 002 0100 0.44 ha platībā un uz šā zemesgabala esošās ēkas – katlu
mājas ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0100 001.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Atsavināšanas procedūras veikšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis KALINKA – iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:
Voldemārs ČAČS – iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītāja
vietnieks
Modris MĀKULĒNS – iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas vadītājs
Ilona SPURĶE – iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas
vadītāja
Ilze TIJONE – iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja.
4. Uzdot izveidotajai komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavoti”
atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Plkst.16.50 aiziet deputāts J.Landorfs.

30.§
Par nedzīvojamo telpu nomu sabiedriski sociālajā centrā „Ērgļi”.
(J.KALINKA)
ZIĽO: J.KALINKA.
Novada domē saľemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums par telpu nomu Z.Ľ.
sabiedriski sociālajā centrā „Ērgļi”, lai sniegtu friziera un manikīra pakalpojumus. Telpas bija
iznomātas uz 1 gadu, nomas līguma termiľš beidzies. Deputāti atbalsta lēmuma projektu par
telpu nomu uz 1 gadu, nosakot nomas maksu- Ls 0,58 par kvadrātmetru mēnesī.
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Bauskas novada domē ir saľemts un izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” iesniegums par nedzīvojamo telpu nomu Zitai Ľ., lai veiktu friziera
un manikīra pakalpojumus sabiedriski sociālā centra „Ērgļi” ēkā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Bauskas
novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo
telpu nomas maksu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Zitai Ľ. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde”
sabiedriski sociālā centra „Ērgļi”, ēkas Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. telpu Nr.43, 6,2
m2 platībā, lai sniegtu friziera un manikīra pakalpojumus.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2011 līdz 30.06.2012.
3. Noteikt nedzīvojamās telpas nomas maksu Ls 0,58 m2 mēnesī.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai noslēgt lēmuma 1.punktā minētās nedzīvojamās telpas nomas līgumu.

31.§
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 8, Bauskā
atsavināšanu.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piekrītošās zemes un ēku Kalna ielā 8
nodošanu atsavināšanai, pārdodot izsolē.. Ēkas ilgstoši nav apdzīvotas, atrodas sliktā stāvoklī,
apdraudot blakus esošo māju iedzīvotājus. To atjaunošanai nepieciešami līdzekļi ap miljons latu.
Atsavināšanas procedūras veikšanai izveidojama komisija.
Bauskas pilsētas pašvaldības īpašumā saskaľā ar 2007.gada 2.februāra Ministru kabineta
rīkojumu Nr.73 tika nodotas divas valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Kalna ielā 8/1 un Kalna
ielā 8/2, Bauskā, par ko 2007.gada 12.martā tika sastādīts pieľemšanas un nodošanas akts.
2007.gada 21.maijā dzīvojamās mājas Kalna ielā 8/1 (kadastra apzīmējums 4001 003 0052
001), Kalna ielā 8/2 (kadastra apzīmējums 4001 003 0052 002) un zemesgabals 1203m² platībā
Kalna ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0052 tika ierakstīts zemesgrāmatā uz Bauskas
pilsētas pašvaldības vārda.
Ēkas ilgstoši nav apdzīvotas, atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, atsevišķas ēku konstrukcijas
apdraud blakus esošo dzīvojamo māju iedzīvotāju veselību un dzīvību.
Minētajam objektam nav paredzēts pielietojums pašvaldības pamatfunkciju pildīšanai, jo
ēku rekonstrukcijai nepieciešams ieguldīt ievērojamus finansiālos līdzekļus- apmēram 1 miljonu
latu. Pašvaldībai šādi līdzekļi budţetā nav paredzēti un tāpēc ir lietderīgi meklēt investoru, kas
iegādātos šo nekustamo īpašumu un veiktu tā rekonstrukciju.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Atļaut atsavināt Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna ielā 8, Bauskā,
kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0052, platība 1203 m2, un
uz šā zemesgabala esošās ēkas- dzīvojamo māju Kalna ielā 8/1 ar kadastra apzīmējumu
4001 003 0052 001 un dzīvojamo māju Kalna ielā 8/2 ar kadastra apzīmējumu 4001 003
0052 002.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Atsavināšanas procedūras veikšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Jānis KALINKA – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:
Voldemārs ČAČS – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas vadītāja
vietnieks
Modris MĀKULĒNS – Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājs
Ilona SPURĶE – Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas
vadītāja
Ilze TIJONE – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
4. Uzdot izveidotajai komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 8,
Bauskā atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.

32.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldonai Marijai S. uz zemes vienību
Pionieru ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1998.gadā ar Bauskas pilsētas zemes komisijas lēmumu A.M.S. ieguva īpašumā par
samaksu zemi Pionieru ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai piederošā dzīvojamā māja
un saimniecības ēkas. A.M.S. likumā noteiktajā termiľā nav iesniegusi dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. A.M.S. ir tiesības no pašvaldības zemi nomāt. Lēmuma
projekts skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, lūdz pieľemt to.
Iebildumu nav.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1998.gada 25.novembrī pieľēma lēmumu par
tiesībām Aldonai Marijai S., deklarētā dzīvesvieta: Pionieru ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV3901, iegūt īpašumā par samaksu zemi Pionieru ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai
piederošā dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Aldona Marija S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
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Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aldonai Marijai S. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 812m² platībā
Pionieru ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 001 0162, izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 812m² platībā Pionieru ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra
apzīmējums 4001 001 0162, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar A.M.S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0162
nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Pionieru ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0162, uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Plkst. 16.55 atgrieţas deputāts A.Feldmanis.

33.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Olgai T. uz ½ domājamo daļu zemes
vienības Pilskalna ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1999.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu O.T. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Pilskalna ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai piederošās dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas daļas. O.T. likumā noteiktajā termiľā nav iesniegusi dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
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Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 30.jūnijā pieľēma lēmumu par tiesībām
Olgai T., deklarētā dzīvesvieta Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iegūt īpašumā par
samaksu ½ domājamo daļu zemes Pilskalna ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai
piederošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēku daļa.
Olga T. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Olgai T. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 882m²
platībā Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 002 0142, izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001
002 0142, ½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar Olgu T. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0142
nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 002 0142, uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).
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34.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim L. uz ½ domājamo daļu zemes
vienības Krasta ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1997.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu J.L. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Krasta ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošās dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas daļas. J.L. likumā noteiktajā termiľā nav iesniedzis dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts par lietošanas tiesību izbeigšanu skatīts
Vides un attīstības komitejas sēdē.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1997.gada 8.oktobrī pieľēma lēmumu par
tiesībām Jurim L., deklarētā dzīvesvieta Krasta ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iegūt
īpašumā par samaksu ½ domājamo daļu zemes Krasta ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas
viľam piederošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēku daļa.
Juris L. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka Jurim L., zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības
1354m² platībā Krasta ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115,
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības Krasta ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115, ½
domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar Juri L. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0115
nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Krasta ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115, uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).

35.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai D. uz zemes vienību Bērzu
ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1998.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu V.D. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Bērzu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas. V.D. likumā noteiktajā termiľā nav iesniegusi dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Vides un attīstības
komitejas sēdē.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1998.gada 25.novembrī pieľēma lēmumu par
tiesībām Valentīnai D., deklarētā dzīvesvieta Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iegūt
īpašumā par samaksu zemi Bērzu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai piederošā
dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Valentīna D. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
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tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Valentīnai D, zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 600m² platībā Bērzu ielā,
Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 005 0080, izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 600m² platībā Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4001 005 0080 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar Valentīnu D. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005
0080 nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 005 0080, uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

36.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Andrim L. uz ½ domājamo daļu
zemes vienības Krasta ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1997.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu A.L. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Krasta ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošās dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas daļas. A.L. likumā noteiktajā termiľā netika iesniedzis dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts izskatīts Vides un attīstības komitejas
sēdē, lūdz deputātus lemt par sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1997.gada 8.oktobrī pieľēma lēmumu par
tiesībām Andrim L., iegūt īpašumā par samaksu zemi ½ domājamo daļu Krasta ielā, Bauskā. Uz
zemesgabala atrodas viľam piederošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēku daļa.
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Andris Liepa Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas. A.L. miris 2010.gada 28.jūlijā. Iespējamie mantinieki nav
pieteikušies.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nav iesniegts reģistrētais
zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala robeţām, platību un samaksas
apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai personai, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrim L. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu zemes vienības 1354m²
platībā Krasta ielā., Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115, izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2 Noteikt, ka zemes vienības Krasta ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001
001 0115, ½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt Andra L. iespējamie mantinieki attiecībā uz namīpašumu Krasta ielā, Bauskā ar
2008.gada 1.septembri iegūst nomas tiesības uz zemes vienības ½ domājamo daļu Krasta ielā,
Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai pēc mantinieku apzināšanas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4001 001 0115 nomas līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Krasta ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0115, uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).
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37.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Ķ. uz zemes vienību Mazajā
ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1997.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu I.Ķ. ieguva īpašumā par
samaksu zemi Mazajā ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošā dzīvojamā māja
un saimniecības ēkas. I.Ķ. likumā noteiktajā termiľa nav iesniedzis dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1997.gada 28.maijā pieľēma lēmumu par tiesībām
Imantam Ķ., iegūt īpašumā par samaksu zemi Mazajā ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas
viľam piederošā dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Imants Ķ. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas. I.Ķ. ir miris. Iespējamie mantinieki nav pieteikušies.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Imantam Ķ. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 600 m² platībā Mazajā
ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005 0151, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
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privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 600 m² platībā Mazajā ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005
0151, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Imanta Ķ. iespējamie mantinieki attiecībā uz namīpašumu Mazajā ielā, Bauskā ar
2008.gada 1.septembri iegūst nomas tiesības uz zemes vienību 600m² platībā Mazajā ielā,
Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005 0151.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai, pēc mantinieku apzināšanas,
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4001 005 0151 nomas līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Mazā ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 005 0151, uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).

38.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rasmai Č. uz zemes vienību Zemgaļu
ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1995.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu R.Č. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Zemgaļu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľai piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas. R.Č. likumā noteiktajā termiľa nav iesniegusi dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts par lietošanas tiesību izbeigšanu izskatīts
Vides un attīstības komitejas sēdē.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1995.gada 19.jūlijā pieľēma lēmumu par tiesībām
Rasmai Č., iegūt īpašumā par samaksu zemi Zemgaļu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas
viľai piederošā dzīvojamā māja un saimniecība ēka.
Rasma Č. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas. R.Č. ir mirusi. Iespējamie mantinieki nav pieteikušies.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
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Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai, persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Rasmai Č. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 652m² platībā Zemgaļu ielā,
Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0200, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2.Noteikt, ka zemes vienība 652m² platībā Zemgaļu ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra
apzīmējums 4001 001 0200, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Rasmas Č. iespējamie mantinieki attiecībā uz namīpašumu Zemgaļu ielā 19,
Bauskā ar 2008.gada 1.septembri iegūst nomas tiesības uz zemes vienību 652m² platībā Zemgaļu
ielā, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 001 0200.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai pēc mantinieku apzināšanas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Rasmas Č. iespējamiem
mantiniekiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0200 nomas līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai organizēt zemes vienības Zemgaļu
ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 001 0200, uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV -3007).

39.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim V. uz ½ domājamo daļu zemes
vienības Pilskalna ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1999.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu J.V. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Pilskalna ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošās dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas daļa. J.V. likumā noteiktajā termiľa nav iesniedzis dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts Vides un attīstības
komitejas sēdē.
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Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 30.jūnijā pieľēma lēmumu par tiesībām
Jānim V., deklarētā dzīvesvieta Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iegūt īpašumā
par samaksu ½ domājamo daļu zemes Pilskalna ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam
piederošās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku daļa.
Jānis V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nav
iesniegts reģistrētais zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala
robeţām, platību un samaksas apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz viľam lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim V. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 882m²
platībā Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4001 002 0142, izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001
002 0142, ½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar Jāni V. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0142
nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Pilskalna ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra pazīmējums 4001 002 0142, uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).
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40.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Modrim Š. uz zemes vienību Bērzu
ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
1998.gadā ar Bauskas pilsētas Zemes komisijas lēmumu M.Š. ieguva īpašumā par samaksu
zemi Bērzu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēka. M.Š. likumā noteiktajā termiľa nav iesniedzis dokumentus lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, tāpēc zemes lietošanas tiesības
beigušās. Zeme piekrīt pašvaldībai.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1998.gada 7.janvārī pieľēma lēmumu par tiesībām
Modrim Š., deklarētā dzīvesvieta Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iegūt īpašumā par
samaksu zemi Bērzu ielā, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas viľam piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas.
Modris Š. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robeţu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanas.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nav iesniegts reģistrētais
zemes robeţu plāns ar iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu vai iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemesgabala robeţām, platību un samaksas
apmēru.
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz viľam lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka Modrim Š., zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 600m² platībā Bērzu ielā,
Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 005 0090, izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiľā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 600m² platībā Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra
apzīmējums 4001 005 0090, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot un noslēgt ar Modri Š. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0090
nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienības
Bērzu ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001 005 0090, uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV- 3007).

41.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Ziedoņu ielā,
Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Bauskas novada domē saľemts A.B. iesniegums, kurā lūgts mainīt lietošanas mērķi
viľam piederošajam zemesgabalam Ziedoľu ielā uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi jo šajā zemesgabalā nav izbūvēta infrastruktūra, nav iespējams elektrības
pieslēgums. Sagatavotais lēmuma projekts tika skatīts un atbalstīts Vides un attīstības komitejas
sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 2.jūnijā saľemts un reģistrēts ar Nr.284 Andreja B.
iesniegums ar lūgumu viľam piederošajam zemesgabalam Ziedoľu ielā, Bauskā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtas zemes lietošanas mērķi.
Izskatot Andreja B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Ziedoľu ielā, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0004, sastāv no vienas
zemes vienības 3,7060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0004. Īpašums reģistrēts
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Andrejs B. lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta apbūves zeme, jo
minētajiem zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav
iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Saskaľā ar grozījumiem Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumos Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība” apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš, kā
arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves, atbilst neapgūtas
apbūves zemes statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 1., 14.¹,
18., 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Ziedoľu ielā, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0004, zemes vienībai
3,7060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0004 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

42.§
Par zemesgabala Zaļajā ielā, Bauskā iznomāšanu.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
V.Čačs informē, ka ar SIA „Tions” bija noslēgts zemes nomas līgums par zemes 2660
kvadrātmetru platībā nomu. Līguma termiľš beidzies šā gada 2.aprīlī. Sagatavots lēmuma
projekts par zemes nomu kafejnīcas uzturēšanai uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no kadastrālās vērtības.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas pilsētas dome 2001.gada 2.aprīlī noslēdza zemes nomas līgumu uz desmit gadiem
ar SIA ,,Tions” par zemesgabala daļas Zaļajā ielā, Bauskā 2660 m² platībā iznomāšanu
kafejnīcas ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām. Zemes nomas līguma termiľš
beidzies 2011.gada 2.aprīlī.
Zemes vienība Zaļajā ielā, Bauskā 12,0657 ha platībā, kadastra apzīmējums 4001 005
0246, ir pašvaldībai piederošs zemesgabals uz kura atrodas pašvaldības SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” bilancē esošās ēkas (dzeramā ūdens atdzelţošanas stacija un inţenierbūves)
un SIA „Tions” īpašumā esošā kafejnīcas ēka ar adresi Zaļā iela, Bauska, Bauskas nov.,
LV3901.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piektās daļas un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, ar 2 balsīm
„atturas” (Ā.Gaile, V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA ,,Tions” zemes vienības (kadastra apzīmējums 4001 005 0246) daļu
Zaļajā ielā, Bauskā 2660 m² platībā kafejnīcas ēkas Zaļajā ielā uzturēšanas un
apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās
vērtības.
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4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai sagatavot un noslēgt ar
SIA ,,Tions” zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

43.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mēmeles
ielā 13, Bauskā, adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu”.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Saľemts Valsts zemes dienesta iesniegums, kurā lūgts pārskatīt Bauskas novada domes
2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu. Ľemot to vērā, sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek
grozīts iepriekš pieľemtā lēmuma 2.punkts.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 23.maijā saľemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas iesniegums par adreses piešķiršanu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4001 006 0009 atdalītajai zemes vienībai, lūdzot pārskatīt Bauskas novada domes
2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Mēmeles ielā 13, Bauskā, adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu”. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 10.punktam zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai
no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai
vairāku īpašnieku īpašumā.
Uz atdalītā zemesgabala atrodas divas daţādiem īpašniekiem piederošas ēkas ar adresēm:
Mēmeles iela 15, Bauska, Bauskas nov. un Mēmeles iela 15A, Bauska, Bauskas nov.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Grozīt Bauskas novada domes 28.04.2011. lēmuma „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mēmeles ielā 13, Bauskā, adreses noteikšanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„2. Atdalītajai zemes vienībai 0,4670 ha platībā piešķirt adresi: Mēmeles iela 15A, Bauska,
Bauskas nov., LV – 3901.”
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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44.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Elejas ielā,
Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Novada domē saľemts Aivara E. iesniegums. Tajā lūgts mainīt lietošanas mērķi zemes
vienībai Elejas ielā uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, jo šim
zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra. Lēmuma projekts akceptēts Vides un attīstības
komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 13.jūnijā saľemts Aivara E. iesniegums ar lūgumu viľam
piederošajai zemes vienībai Elejas ielā, Bauskā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz
neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķi.
Izskatot Aivara E. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Elejas iela, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0029, sastāv no vienas
zemes vienības 2,6594 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0029. Īpašums reģistrēts
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Aivars E. lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta apbūves zeme, jo
minētajiem zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav
iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība” apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš, kā
arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves, atbilst neapgūtas
apbūves zemes statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 1., 14.¹,
18., 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Elejas ielā, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0029, zemes vienībai
2,6594 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0029 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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45.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu Vasilijam R.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts Vasilija Robaka
iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma termiľa pagarināšanu. Komisijas sēdē nolēma
pagarināt to uz 6 mēnešiem, jo V.R. ir trūcīga persona. Īres un komunālo maksājumu parādu
viľam nav.
Deputātiem iebildumu nav.
2011.gada 30.maijā Codes pagasta pārvaldē saľemts V.R. iesniegums, kurā izteikts lūgums
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma termiľu.
Iesniegumam pievienota:
Codes pagasta pārvaldes 2011.gada 30.maijā izdota izziľa Nr.3-3-7/294, kas apliecina to, ka
sociālā dzīvokļa „Pamati”, Codes pag., Bauskas nov. īrniekam V.R. izziľas izsniegšanas brīdī
nav īres un komunālo maksājumu parādu.
V.R. piešķirts trūcīgas personas statuss, ko apliecina Bauskas novada Sociālā dienesta
08.12.2010. izsniegtā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” izziľa Nr. 116/654.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienotās izziľas, Bauskas novada dome konstatēja, ka
2009.gada 30.jūnijā ar Vasiliju R. tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par sociālā
dzīvokļa Bauskas rajona Codes pagasta „Pamati” īri. Pamatojoties uz Bauskas novada Domes
lēmumu, līgums tika pagarināts līdz 2011.gada 30.jūnijam, par ko Codes pagasta pārvaldē
noslēgta vienošanās Nr.03/01/2011/1.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kur noteikts, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par sešiem mēnešiem, kā arī paredzētas tiesības īres līgumu atjaunot, ja vien īrnieks nav zaudējis
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kas nozīmē arī tiesības līguma darbības termiľā šo termiľu
pagarināt,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati”, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma
termiľu ar Vasiliju R., līdz 2011.gada 31.decembrim.
2. Īres līguma ar V.R. termiľa pagarināšanu noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā
esošā īres līguma.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās diena.

46.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ilzi B.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Codes pagasta pārvaldē saľemts Ilzes B. iesniegums, kurā lūgts noslēgt sociālā dzīvokļa
īres līgumu. Ģimene atzīta par trūcīgu. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
sēdē, izskatot šo iesniegumu, nolēma īres līgumu noslēgt uz 6 mēnešiem
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Iebildumu nav.
2011.gada 19.maijā Codes pagasta pārvaldē saľemts Ilzes B. iesniegums ar lūgumu izīrēt
dzīvokli „Pamati”, Codes pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti:
25.03.2004. sēdes protokola izraksts „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim
„Pamati”, Codes pag., Bauskas nov.”;
Bauskas novada Codes pagasta pārvaldes 01.07.2010.vienošanās Nr.01/07/2010/4 „Par
sociālā dzīvokļa „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu ar
D.BUŢERIĽU”;
akts Nr.22/11/3-215 par 24.12.2010. ugunsgrēku dzīvojamā mājā „Veizes 2”, Codes pag.,
Bauskas nov.;
Codes pagasta pārvaldes vadītājas 27.12.201. rīkojums Nr.4-1.1/70 „Par D.B. ģimenes un
A.M. izmitināšanu”;
Codes pagasta pārvaldes 26.05.2011. izziľa Nr. 3-7/280 „Par I. B. ģimenes sastāvu”;
Bauskas novada Sociālā dienesta 01.06.2011.izziľa Nr. 1-16/651 „Par I.B.ģimenes
atbilstību trūcīgās ģimenes statusam”.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
B. ģimene: Dzidra B., dzim. 20.07.1940., Ilze B., dzim. 17.09.1975., Inga B., dzim. 13.09.1991.,
īrēja sociālo dzīvokli „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov.
24.12.2010.dzīvojamajā mājā „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov. plkst. 9.51 izcēlās
ugunsgrēks, kura rezultātā dzīvojamā māja nodega pilnībā un nav atjaunojama.
Saskaľā ar Codes pagasta pārvaldes vadītājas 27.12.2011. rīkojumu Nr.4-1.1/70 D.B.
ģimene tika izmitināta pagaidu dzīvojamā telpā Dreľģerkalna ielā , Jauncodē, Codes pag.,
Bauskas nov.
D.B. 2011.gada 29. maijā mirusi.
I.B. ģimene ir atzīta par trūcīgu uz laiku līdz 30.11.2011.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta
otro daļu, kur noteikts, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiľa izbeigšanās īrnieks un viľa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips, U.Zeltiľš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Izīrēt sociālo dzīvokli „Pamati” -, Code, Codes pag., Bauskas nov. Ilzei B., līdz 2011.gada
31.decembrim.
2.Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā noslēgt īres līgumu ar Ilzi B.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Plkst.17 aiziet deputāts U.Zeltiľš.

47.§
Par pašvaldības dzīvokļa Rīgas ielā 71-3, Bauskā izīrēšanu.
(S.KAZĀKA)
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ZIĽO: S.KAZĀKA.
Ainis Mucenieks dzīvoja Codes pagasta „Veizēs”. Šī māja nodega. A.Mucenieks uz laiku
tika izmitināts pagaidu dzīvojamā mājā Dreľģerkalna ielā. Bauskā ir atbrīvojies pašvaldības
dzīvoklis Rīgas ielā 71-7, no kura atteikušies visas Bauskā uzskaitē reģistrētās personas.
Dzīvokli piekritis īrēt A.Mucenieks. Komisija nolēma šo pašvaldības dzīvokli izīrēt
A.Muceniekam, īres līgumu noslēdzot uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.
Citu priekšlikumu nav.
2011.gada 19.maijā Codes pagasta pārvaldē saľemts Aiľa Mucenieka iesniegums ar
lūgumu izīrēt dzīvokli Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov. Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti:
Bauskas novada Codes pagasta pārvaldes 01.07.2010. vienošanās Nr.01/07/2010/2 „Par
sociālā dzīvokļa „Veizes 2”-3, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu ar Aini
Mucenieku”;
akts Nr.22/11/3-215 par 24.12.2010. ugunsgrēku dzīvojamā mājā „Veizes 2”, Codes pag.,
Bauskas nov.;
Codes pagasta pārvaldes vadītājas 27.12.2011. rīkojums Nr.4-1.1/70 „Par D.Buţeriľas
ģimenes un A.Mucenieka pagaidu izmitināšanu”;
Codes pagasta pārvaldes 26.05.2011. izziľa Nr. 3-7/283 „Par A.Mucenieka dzīvesvietu”;
Bauskas novada Sociālā dienesta 01.06.2011. izziľa Nr. 1-16/655„Par A.Mucenieka
atbilstību trūcīgās personas statusam”;
SIA „Bauskas namsaimnieka” 01.02.2011.akta „Par atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas ielā
71-3, Bauskā, Bauskas nov.” kopija.
Izskatot A.Mucenieka iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ainis Mucenieks dzimis 17.07.1953., īrēja sociālo dzīvokli „Veizes 2”-3, Codes pag., Bauskas
nov.;
24.12.2010.dzīvojamā mājā „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov. plkst. 9.51 izcēlās
ugunsgrēks, kura rezultātā dzīvojamā māja nodega pilnībā un nav atjaunojama.
Saskaľā ar Codes pagasta pārvaldes vadītājas 27.12.2011.rīkojumu Nr.4-1.1/70
A.Mucenieks tika izmitināts pagaidu dzīvojamā telpā Dreľģerkalna ielā 43, Jauncode, Codes
pag., Bauskas nov.;
A.Mucenieks ir atzīts par trūcīgu personu uz laiku līdz 30.11.2011.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”13.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija sniedz šā panta ceturtajā daļā noteikto
palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi
stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir
deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder
cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un šā panta ceturtā daļas 1. punkts
nosaka, ka pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija pieľem lēmumu par pašvaldībai
piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir
pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzīvokli Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas novadā nenodot privatizācijai, un tas nav
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt dzīvokli Rīgas iela 71- 3, Bauska, Bauskas novadā Ainim MUCENIEKAM, p.k.
170753-12051, kopējā platība 26,1m2 .
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3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 29.jūnijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,55
par kvadrātmetru mēnesī.
5. SIA „Bauskas namsaimnieks” mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

48.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Selgas”
Vecsaules pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Vecsaules pagasta pārvaldē saľemts Aijas S. iesniegums. Tajā lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Selgas” divas zemes vienības. Zemes sadalei izstrādājams zemes ierīcības
projekts. Sagatavoti nosacījumi un pievienoti lēmuma projektam.
Vecsaules pagasta pārvaldē 2011.gada 18.maijā ir saľemts un reģistrēts ar Nr.119 Aijas S.
iesniegums ar lūgumu atļaut no Bauskas novada Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „Selgas”
atdalīt 2 zemes vienības aptuveni 10 ha no zemes vienības 20,0 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 004 0007 un zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005
0013. Iesniegumam ir klāt pievienota sadalāmās zemes vienības plāns, kurā attēlots vēlamais
īpašuma dalījums.
Izskatot iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Selgas” pieder Guntaram G. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.132. Nekustamais īpašums „Selgas”
24,7 ha kopplatībā sastāv no trim vienībām - zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 004 0006, zemes vienības 20,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004
0007 un zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0013.
Saskaľā ar Bauskas novada bāriľtiesas locekles Vecsaules pagastā Daces Štālas
18.05.2011.apliecinātu pilnvaru (reģ.Nr.21) Guntars G. pilnvarojis Aiju S. pārstāvēt viľa
tiesības.
Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 005 0013 atdalīšanai nav nepieciešama, jo zemes īpašnieks lūdz atdalīt no
nekustamā īpašuma atsevišķu zemes vienību, sīkāk to nesadalot.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 004 0007 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts ar Vecsaules pagasta padomes 2007.gada 24.oktobra lēmumu, protokols Nr.10.3.1.,
saistošajiem noteikumiem Nr.7 ,,Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas
noteikumi, apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Minimālā atdalāmā platība 2,00 ha.
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Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 6.un 9.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Selgas”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4092 004 0006, vienu zemes vienību 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 005 0013,
saskaľā ar pievienoto plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0013 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība, kods 0201.
3. Atļaut no nekustamā īpašuma „Selgas”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4092
004 0006, sastāvā esošās zemes vienības 20,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4092 004
0007, zemesgabala aptuveni 10,0 ha platībā atdalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaľā
ar 2.pielikumu, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma nosacījumus.
4. Apstiprināt nosacījumus nekustamā īpašuma Bauskas novada Vecsaules pagasta „Selgas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0007 zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

49.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Cukuriņi” Vecsaules pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemts Rolanda M. iesniegums, kurā lūgts atļaut atdalīt no viľam piederošā nekustamā
īpašuma zemesgabalu. Zemesgabala sadalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts saskaľā ar
nosacījumiem. Lēmuma projekts skatīts un akceptēts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 6.jūnijā ir saľemts un reģistrēts ar Nr.295 Rolanda M.
iesniegums ar lūgumu atļaut no Bauskas novada Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma
„Cukuriľi” atdalīt zemesgabalu aptuveni 12,79 ha no zemes vienības 14,79 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 009 0076. Iesniegumam ir klāt pievienots sadalāmās zemes vienības
plāns, kurā attēlots vēlamais īpašuma dalījums.
Izskatot iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Cukuriľi” pieder Līvijai A. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000488680. Nekustamais īpašums
„Cukuriľi” sastāv no vienas zemes vienības 14,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009
0076 un ēkām uz tās.
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Saskaľā ar zvērināta notāra Zentas Reliľas 19.05.2011.apliecināto Priekšlīgumu, reģistrētu
aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1428, Līvija A. pilnvarojusi pārstāvēt viľas intereses
nekustamā īpašuma ,,Cukuriľi”, Vecsaules pagastā dokumentu kārtošanā Rolandu M.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 004 0007 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts ar Vecsaules pagasta padomes 2007.gada 24.oktobra lēmumu, protokols Nr.10.3.1.,
saistošajiem noteikumiem Nr.7 ,,Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas
noteikumi, apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Minimālā atdalāmā platība- 2,00 ha.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 6.un 9.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Cukuriľi”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4092 009 0076, sastāvā esošās zemes vienības 14,79 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
4092 009 0076, zemesgabala aptuveni 12,7 ha platībā atdalīšanai izstrādāt zemes ierīcības
projektu saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam
Cukuriľi”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

50.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Kubliņi” Vecsaules pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemts Ginta L. iesniegums. Tajā lūgts atļaut no nekustamā īpašuma „Kubliľi‟ atdalīt
vienu zemesgabalu 38 ha platībā. Zemesgabala atdalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts,
ievērojot teritorijas plānojumu. Lūdz apstiprināt sagatavotos nosacījumus.
Bauskas novada domē 2011.gada 30.maijā ir saľemts un reģistrēts ar Nr.269 Ginta L.
iesniegums ar lūgumu atļaut no Bauskas novada Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma
„Kubliľi” atdalīt 1 zemesgabalu aptuveni 38 ha platībā no zemes vienības 39,20 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 007 0053. Iesniegumam ir klāt pievienota sadalāmās zemes vienības
plāns, kurā attēlots vēlamais īpašuma dalījums.
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Izskatot iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Kubliľi” pieder Vaidim B. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000480734. Nekustamais īpašums
„Kubliľi” 39,30 ha kopplatībā sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienības 0,10 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0167, zemes vienības 39,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 007 0053.
Saskaľā ar zvērināta notāra Zentas Reliľas 28.04.2011.apliecināto Priekšlīgumu, reģistrētu
aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1170, Vaidis B. pilnvarojis pārstāvēt viľa intereses
nekustamā īpašuma ,,Kubliľi”, Vecsaules pagastā dokumentu kārtošanā Gintu L.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 004 0007 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts ar Vecsaules pagasta padomes 2007.gada 24.oktobra lēmumu, protokols Nr.10.3.1.,
saistošajiem noteikumiem Nr.7 ,,Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas
noteikumi, apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Minimālā atdalāmā platība ir 2 ha.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 6.un 9.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Kubliľi”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4092 007 0053, sastāvā esošās zemes vienības 39,20 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
4092 007 0053, zemesgabala aptuveni 37 ha platībā atdalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu
saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot Vecsaules pagasta teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam
,,Kubliľi”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.
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51.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Pārupji” Vecsaules pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Bauskas novada domē saľemts valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” iesniegums, kurā lūgts
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pārupji”, kā arī piešķirt
nosaukumu atdalītajai vienībai un noteikt lietošanas mērķus.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 7.jūnijā saľemts un reģistrēts ar reģ.Nr.1322 VSIA
„Latvijas Valsts mērnieks” 2011.gada 6.jūnija iesniegums Nr.20-03.3/26 ar lūgumu apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pārupji” Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.4092 001 0273, piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi atdalītajai
zemes vienībai.
Bauskas novada domē saľemts Jura V. 2011.gada 31.maija iesniegums ar lūgumu
atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ,,Trejsaulītes”.
Iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ir saľēmusi nekustamā īpašuma „Pārupji” Vecsaules
pagastā īpašnieka Jura Vaikuļa iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam
īpašumam un veikt visas nepieciešamās darbības dokumentu sakārtošanā valsts un pašvaldības
iestādēs.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada
28.aprīļa lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Pārupji” Vecsaules pagastā (prot.Nr.6, 58.§). Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” un Vecsaules pagasta teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar
Vecsaules pagasta padomes 2007.gada 24.oktobra lēmumu, protokols Nr.10, 3.1.
Juris Vaikulis lūdzis piešķirt atdalītajai zemes vienībai 3,1 ha platībā nosaukumu
„Trejsaulītes”. Minētais nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamajam īpašumam Vecsaules
pagasta teritorijā.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas plānojumu, Aizsargjoslu
likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Pārupji”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4092 001 0273, zemes ierīcības projektu saskaľā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,1 ha platībā piešķirt nosaukumu ,,Trejsaulītes”.
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3. Atdalītajai zemes vienībai 3,1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai 11,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība meţsaimniecība, kods 0201.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

52.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Mēkoņi” Gailīšu pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Domē saľemts Andra S. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma zemesgabalu 1 ha platībā. Zemesgabala sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts,
ievērojot teritorijas plānojumu. Sagatavoti nosacījumi ierīcības projekta izstrādei un pievienoti
lēmuma projektam. Lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 25.maijā ir saľemts Andra S. iesniegums, reģ.Nr.244,
kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt vienu zemesgabalu aptuveni 1 ha platībā no
viľam piederošā nekustamā īpašuma ,,Mēkoľi”, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, kadastra
numurs 4060 002 0021, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,7 ha platībā. Iesniegumam
pievienots grafiskais pielikums.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada Gailīšu pagasta nekustamais īpašums ,,Mēkoľi”, kadastra numurs 4060
002 0021, pieder Andrim S. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.159.
Nekustamais īpašums ,,Mēkoľi” 2,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.4060 002 0021, sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0021 un ēkām.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu
sadalīšanai izstrādā zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2. punktā noteikts, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu 6.punkts
nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras
pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot Gailīšu pagasta teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts ar Gailīšu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 5.p)
pieľemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2006.-2018. ar 2008.g. grozījumiem”.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Atļaut no nekustamā īpašuma ,,Mēkoľi”, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4060
002 0021, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0021 aptuveni 1 ha
atdalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot Gailīšu pagasta
teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam
„Mēkoľi”, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

53.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Jaunīvuškas” Dāviņu pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemts Jevgenijas K. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut no nekustamā īpašuma
„Jaunīvuškas” Dāviľu pagastā atdalīt zemesgabalu 2 ha platībā. Tā atdalīšanai jāizstrādā zemes
ierīcības projekts saskaľā ar sagatavotajiem nosacījumiem. Lēmuma projekts akceptēts Vides un
attīstības komitejas sēdē.
Bauskas novada Domē 2011.gada 27.maijā ir saľemts un reģistrēts ar Nr.257 Jevgenijas K.
iesniegums ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunīvuškas”, Dāviľu pagastā, Bauskas
novadā, kadastra Nr.4056 005 0125, atdalīt zemesgabalu aptuveni 2 ha platībā no zemes vienības
3,10 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0125. Iesniegumam ir klāt pievienots
sadalāmās zemes vienības plāns, kurā attēlots vēlamais īpašuma dalījums.
Izskatot iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Jaunīvuškas” pieder Jevgenijai K. saskaľā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Dāviľu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000331574.
Nekustamais īpašums „Jaunīvuškas” sastāv no vienas zemes vienības 3,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0125.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4056 005 0125 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Saskaľā ar Dāviľu pagasta padomes 2007.gada 31.oktobrī pieľemtajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.16 ,,Dāviľu pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas noteikumi,
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība Dāviľu
pagasta teritorijā ir 2,0 ha un teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dāviľu pagasta padomes 2007.gada
31.oktobrī pieľemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.16 ,,Dāviľu pagasta teritorijas plānojuma
teritorijas izmantošanas noteikumi, apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,
55

Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunīvuškas”, Dāviľu pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4056 005 0125, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0125
aptuveni 2 ha atdalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot
Dāviľu pagasta teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam
Jaunīvuškas”, Dāviľu pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

54.§
Par īpašuma „Vainagi’ Brunavas pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām
zemes vienībām.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemts R.O. iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vainagi”.
Iesniegumu izskatīja Vides un attīstības komitejas sēdē un atbalstīja sagatavoto lēmuma projekta
par nekustamā īpašuma sadali, nosaukuma piešķiršanu, nosakot, ka atdalītās zemes vienības
lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 16.maijā saľemts Elenas P. pilnvarotās personas Ritas O.
iesniegums, reģistrēts ar Nr. 219, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ,,Vainagi‟‟, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 008 0095, zemes
vienības 10,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0095, vienu zemesgabalu aptuveni 9,1
ha platībā un zemes vienību 3,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0096.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Vainagi” Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 008 0095, pieder
Elenai P. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0010 7192.
Nekustamais īpašums „Vainagi” 13,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.4046 008 0095 sastāv no
divām zemes vienībām – zemes vienības 10,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0095
un ēkām – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4046 008 0095 001), šķūľa-kūts
(būves kadastra apzīmējums 4046 008 0095 002), pagraba (būves kadastra apzīmējums 4046 008
0095 004), klēts (būves kadastra apzīmējums 4046 008 0095 006), šķūľa (būves kadastra
apzīmējums 4046 008 0095 008), šķūľa (būves kadastra apzīmējums 4046 008 0095 010) un
zemes vienības 3,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0096.
Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 008 009 atdalīšanai nav nepieciešama, jo zemes īpašniece lūdz atdalīt no
nekustamā īpašuma atsevišķu zemes vienību sīkāk to nesadalot.
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Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4046 008 0095 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar
Brunavas pagasta padomes 2003.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3.1.p) apstiprināts
Brunavas pagasta teritorijas plānojums 2013.-2015.gadam.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 6.un 9.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Elenai P. atdalīt no nekustamā īpašuma „Vainagi‟‟, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046
008 0095, zemes vienību 3,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0096 saskaľā ar
2.pielikumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0096 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Atļaut Elenai P. no nekustamā īpašuma „Vainagi”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 008
0095, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0095 un platību 10,30 ha
atdalīt zemes vienību aptuveni 9,10 ha platībā saskaľā ar 2.pielikumu.
4. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0095 sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam pielikumā uz 1 lapas.

55.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Sprīdīši” Brunavas
pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Ziedonis Ļ. lūdzis precizēt adresi viľam piederošajam īpašumam „Sprīdīši”. Saskaľā ar
spēkā esošajiem tiesību aktiem sagatavots lēmuma projekts, akceptēts Vides un attīstības
komitejas sēdē. Lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu, iebildumu nav.

57

Bauskas novada domē 2011.gada 23.maijā saľemts Ziedoľa Ļ. 2011.gada 13.maija
iesniegums (reģistrēts ar Nr.1123) ar lūgumu viľam piederošajam īpašumam „Sprīdīši” precizēt
adresi.
Izskatot Ziedoľa Ļ. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Sprīdīši”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046 006 0020
saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000304118 pieder Ziedonim Ļ.
Nekustamais īpašums „Sprīdīši”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046 006
0020, sastāv no zemes vienības 4,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0020 un ēkām
uz tās un zemes vienības 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 001 0004.
Nekustamam īpašumam „Sprīdīši”, kadastra Nr.4046 006 0020, Valsts adrešu reģistrā
reģistrēta adrese: „Sprīdīši”, Bardţūni, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 (adreses
klasifikatora kods 104256107).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, 2009.gada 3. novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1269 „‟Adresācijas sistēmas noteikumi‟‟ 2.8., 8., 28., 29.5., 39. punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4046 006
0020, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0020 un ēkām uz tās: dzīvojamai mājai
(būves kadastra apzīmējums 4046 006 0020 001), saimniecības ēkai (būves kadastra apzīmējums
4046 006 0020 002), saimniecības ēkai (būves kadastra apzīmējums 4046 006 0020 004), garāţai
(būves kadastra apzīmējums 4046 006 0020 006), šķūnim (būves kadastra apzīmējums 4046 006
0020 008) un šķūnim (būves kadastra apzīmējums 4046 006 0020 009) precizēt adresi uz:
„Sprīdīši”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 (adreses klasifikatora kods 104256107).
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

56.§
Par nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību „Aleksandrīna” uz daļu
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0046 Brunavas pagastā.
(G.VĪGUPA, V.VEIPS)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
19.maijā novada domē saľemts zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” iesniegums, kurā
lūgts iznomāt zemi 11,4 ha platībā. Šī zeme paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Jautājums tika izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
G.Vīgupa informē, ka noteiktajā termiľā, tas ir, līdz 30.jūnijam ir saľemti vēl divi
iesniegumi ar lūgumu iznomāt šo zemesgabalu, tāpēc lēmumu nevar pieľemt.
Priekšsēdētājs V.Veips ierosina balsot par priekšlikumu- noraidīt sagatavoto lēmuma
projektu.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību
„Aleksandrīna” uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0046 Brunavas
pagastā”.

57.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4046 022 0013 un 4046 022
0035 „Kampari” Brunavas pagastā piekritību.
( G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1992.gadā J.T.-T. tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme, uz kuru 2006.gadā tika
izbeigtas lietošanas tiesības. Zemes vienība ir apbūvēta. J.T.-T. iegūst zemes nomas pirmtiesības
uz viľam lietošanā piešķirto zemi, par ko 2007.gadā noslēgts zemes nomas līgums. Ar šo
sagatavoto lēmuma projektu tiek noteikts, ka zemes piekrīt pašvaldībai, ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā, kā arī noteikti apgrūtinājumi. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejas sēdē 22.jūnijā.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta TDP 20.sasaukuma 12.sesijas 1992.gada 25.februāra
lēmumu Jānim T.-T. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 7,1 ha platībā zemnieku saimniecības
„Kampari” izveidošanai.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu
(prot.10-9.2.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” Jānim T.-T. ar 2006.gada 1.septembri
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 7,1 ha platībā Brunavas
pagasta „Kamparos” t.sk. zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4046 022 0013
un zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0035.
Zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0013 ir apbūvēta.
Uz zemes vienības 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0013 atrodas ēkas –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4046 022 0013 001), pagrabs (būves kadastra
apzīmējums 4046 022 0013 002), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4046 022 0013 003), kūts
(būves kadastra apzīmējums 4046 022 0013 004), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4046 022
0013 004) un šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4046 022 0013 006).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaľā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiľu. Saskaľā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viľam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Jānis Trībers-Treba 2007.gada 1.oktobrī ir noslēdzis nomas līgumu (reģ.Nr.783) ar
Brunavas pagasta padomi par zemes vienības 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4046 022
0013, un zemes vienības 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4046 022 0035, Brunavas pagasta
„Kamparos” nomu.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo
59

daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības ,,Kampari” Brunavas pagastā 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
4046 022 0013, un 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4046 022 0035, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0013 noteikt šādus apgrūtinājumus:
2.1. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu (kods 12030303);
2.2. Ceraukstes upes aizsargjosla (kods 11020102).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0035 noteikt šādus apgrūtinājumus :
3.1. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu (kods 12030303).
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

58.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Laugaļi” Brunavas pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādājusi zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Laugaļi” sadalei atbilstoši Domes 2011.gada 31.marta sēdē apstiprinātajiem
nosacījumiem. Lūdz pieľemt lēmumu.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 7.jūnijā saľemts (reģistrēts ar Nr.1312) VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” 2011.gada 6.jūnija iesniegums Nr.20-03.3/25 ar lūgumu Bauskas novada
domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Laugaļi”,
kadastra Nr.4046 006 0009.
Iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ir saľēmusi nekustamā īpašuma ,,Laugaļi” īpašnieces
Velgas J.-S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta
sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 72.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam
īpašumam „Laugaļi” Brunavas pagastā”. Izstrādātais zemes ierīcības projekts Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
Brunavas pagasta padomes teritorijas plānojumam.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam ,,Laugaļi”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4046 006 0009, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046
006 0009 saskaľā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu.
2. Atdalītajai zemes vienībai aptuveni 42,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Atdalīto zemes vienību aptuveni 42,2 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam „Rasas”,
Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0028.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

59.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„Krohmaļčiki” Ceraukstes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par lietošanas mērķa maiľu nekustamajam īpašumam
„Krohmaļčiki”. Tā kā šim zemesgabalam dabā nav izbūvēta infrastruktūra, tas atbilst neapgūtas
apbūves zemes statusam. Saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem sagatavots lēmuma
projekts, izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē. Lūdz pieľemt lēmumu.
Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011,gada 18.maijā saľemts Roberta K. dabiskā aizbildľa Valērija
K. 2011.gada 18.maija iesniegums (reģistrēts ar Nr.1100) ar lūgumu mainīt īpašumam
„Krohmaļčiki” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības
zemi.
Izskatot Valērija K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Krohmaļčiki” Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4050 002 0151, pieder Robertam K. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.554.
Nekustamais īpašums „Krohmaļčiki” 0,40 ha kopplatībā kadastra Nr.4050 002 0151
sastāv no vienas zemes vienības 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0151.
Saskaľā ar 2008.gada 18.martā pieľemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Ceraukstes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem” teritorijas izmantošanas veids ir savrupmāju apbūves teritorijas, līdz ar to
nav iespējams mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no apbūves zemēm uz
lauksaimniecības zemēm.
Saskaľā ar grozījumiem Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumos Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība”, kas stājušies spēkā 24.02.2011., apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta
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infrastruktūra – piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildus
elektrolīnijas izbūves, atbilst neapgūtas apbūves zemes statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 1., 14.¹,
18., 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Krohmaļčiki”, Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050 002 0151,
zemes vienībai 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0151 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Plkst.17.15 iziet deputāts E.Millers.

60.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Klintis” Ceraukstes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemts Z.P. iesniegums, kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Klintis”. Nekustamā
īpašuma sadalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts, ievērojot teritorijas plānojumu.
Sagatavoti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei, lūdz tos apstiprināt.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 24.maijā saľemts un reģistrēts ar Nr.242 Zigurda P.
2011.gada 24.maija iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Klintis”
Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar pievienoto plānu.
Iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Klintis”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 002
0089, pieder Zigurdam P. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.554.
Nekustamais īpašums „Klintis” 1,71 ha kopplatībā kadastra Nr.4050 002 0089 sastāv no
divām zemes vienībām - zemes vienība 0,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0089
un zemes vienība 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0267.
Zigurds P. lūdzis atļauju viľam piederošo īpašumu „Klintis” 1,71 ha kopplatībā, kadastra
Nr.4050 002 0089, kas sastāv no zemes vienības 0,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40450
002 0089 un zemes vienības 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0267 apvienošanu
un apvienoto zemes vienību sadalīt trīs zemes vienībās saskaľā ar pievienoto plānu.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu zemes vienību robeţu
pārkārtošanai izstrādā zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par
projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu
6.punkts nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un
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kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona,
kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kas
apstiprināts ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 18.martā pieľemtajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Ceraukstes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Zigurdam P. nekustamā īpašuma ,,Klintis, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā,
kadastra Nr.4050 002 0089, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4050 002
0089 un 4050 002 0267 apvienošanu un apvienotā zemesgabala sadalīšanu trīs zemes
vienībās, izstrādājot zemes ierīcības projektu saskaľā ar 2.pielikumu.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās diena.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

61.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Janeiku mazdārziņi” Ceraukstes pagastā, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādājusi zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Janeiku mazdārziľi” sadalei. Atdalīta zemes vienība, tai piešķirams nosaukums un
nosakāms lietošanas mērķis. Lēmuma projekts tika izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 7.jūnijā saľemts (reģistrēts ar Nr.1310) VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” 2011.gada 6.jūnija iesniegums Nr.20-03.3/27 ar lūgumu Bauskas novada
domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Janeiku
mazdārziľi”, kadastra Nr.4050 001 0562.
Iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ir saľēmusi nekustamā īpašuma ,,Janeiku mazdārziľi”
īpašnieka Bauskas novada pašvaldības pilnvarotās personas Viestura J. iesniegumu izstrādāt
zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.
Lai nostiprinātu atdalāmo zemesgabalu zemesgrāmatā, nepieciešams piešķirt nosaukumu.
Ceraukstes pagasta pārvalde ierosina piešķirt nosaukumu „Autostāvvieta”. Šāds nosaukums nav
piešķirts nevienam īpašumam Ceraukstes pagasta teritorijā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa
sēdes lēmumu (prot. Nr.6, 41.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam
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īpašumam „Janeiku mazdārziľi” Ceraukstes pagastā”. Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” un 2008. gada 18. martā pieľemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Ceraukstes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem”.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamam īpašumam ,,Janeiku mazdārziľi”, Ceraukstes pagastā, Bauskas
novadā, kadastra Nr.4050 001 0562, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4050 001 0562 saskaľā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,07 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, kods 1105.
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Autostāvvieta”.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

62.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Kalniņi” Īslīces pagastā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saskaľā ar novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdē apstiprinātajiem nosacījumiem valsts
SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādājusi zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Kalniľi” un lūdz to apstiprināt. Sagatavotais lēmuma projekts izskatīts Vides un attīstības
komitejas sēdē, lūdz pieľemt to.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.jūnijā saľemts (reģistrēts ar Nr.1244) VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” 2011.gada 31.maija iesniegums Nr.20-03.3/24 ar lūgumu Bauskas novada
domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Kalniľi”,
kadastra Nr.4068 007 0005, un nekustamā īpašuma „Kalniľi” īpašnieku Annas K. un Ivetas K.
pilnvarotās personas Ādolfa C. 2011.gada 2.jūnija iesniegums (reģistrēts ar Nr.286) ar lūgumu
atdalīto zemes vienību, kas atdalīta no nekustamā īpašuma „Kalniľi”, pievienot nekustamajam
īpašumam „Klajumi”, kadastra Nr.4068 007 0003.
Iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projekta lietu, Bauskas novada dome konstatēja:
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ir saľēmusi nekustamā īpašuma ,,Kalniľi” īpašnieku
Annas K. un Ivetas K.S pilnvarotās personas Ādolfa C. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības
projektu minētajam īpašumam.
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Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaľā ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 38.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam
īpašumam „Kalniľi” Īslīces pagastā”. Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru
kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un Īslīces pagasta padomes 2003.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.2
(protokols Nr.11, 1.p.) „Īslīces pagasta teritorijas plānojums (2003.-2015.) apbūves noteikumi”.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam ,,Kalniľi”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4068 007 0005, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068
007 0005 saskaľā ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 6,30 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Atļaut atdalīto zemes vienību 6,30 ha platībā pievienot nekustamajam īpašumam „Klajumi”,
Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 007 0003, pēc darījuma līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

63.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam, kas atdalīts no nekustamā
īpašuma „Mazribeles” Īslīces pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Novada domē saľemts SIA „ZS Griezes” iesniegums, kurā lūgts piešķirt nosaukumu
„Jaunribeles” zemes vienībai, kas tika atdalīta no īpašuma „Mazribeles”. Pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, sagatavots lēmuma projekts un izskatīts
Vides un attīstības komitejas sēdē.
Bauskas novada domē 2011.gada 24.maijā saľemts (reģistrēts ar Nr.1148) SIA „ZS
Griezes”, reģ.Nr.43601001117, juridiskā adrese: „Meţciema Lipski”, Drustu pag., Raunas nov.,
LV-4132, 2011.gada 20.maija iesniegums Nr.14-S ar lūgumu Bauskas novada domei piešķirt
nosaukumu „Jaunribeles” zemes vienībai, kas atdalīta no nekustamā īpašuma ,,Mazribeles”,
kadastra Nr.4068 011 0022, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 011 0022.
Izskatot iesniegumu un iepazīstoties ar dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazribeles” Īslīces pagastā un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam
„Mazribeles”, kurā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 011 0022 tika atdalīta zemes
vienība 42,50 ha platībā.
65

Lai nostiprinātu atdalīto zemes vienību Zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu,
zemes vienībai piešķirams nosaukums. SIA „ZS Griezes” savā iesniegumā lūgusi piešķirt no
īpašuma ,,Mazribeles” atdalītajam zemesgabalam 42,50 ha platībā nosaukumu „Jaunribeles”.
Minētais nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam Īslīces pagasta teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma „Mazribeles”, kadastra Nr.4068 011 0022, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4068 011 0022, atdalītajai zemes vienībai 42,50 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Jaunribeles”.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

64.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 Īslīces pagastā
sadali un atdalīto zemesgabalu piekritību.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Zemes reformas laikā Bauskas virsmeţniecībai tika piešķirta lietošanā zeme Bērzkalnu
ciema teritorijā. Uz zemes vienības atrodas ceļš, kas nepieciešams pašvaldībai Bērzkalnu katlu
mājas apsaimniekošanai, tāpēc nepieciešams zemes vienību sadalīt divās vienībās, izdalot zemes
vienību pašvaldības ceļa uzturēšanai. Sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības sadali,
izskatīts gan Vides un attīstības, gan Finanšu komitejas sēdē.
Zemes reformas laikā ar Īslīces pagasta padomes 28.06.1995. sēdes lēmumu (prot.Nr.3.1.)
Bauskas Virsmeţniecībai piešķirta lietošanā zeme 659,9 ha kopplatībā tai skaitā zeme Bērzkalnu
ciema teritorijā.
Ar Ministru kabineta 31.05.2010.rīkojumu Nr.297 ,,Par zemes vienību piederību un
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts
akciju sabiedrības ,,Privatizācijas aģentūra” personā” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4068 003 0238 ar aptuveno platību 2,7 ha noteikta par piekrītošu valstij un nododama
Zemkopības ministrijas valdījumā.
Uz zemes vienības atrodas ceļš, kas nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai
Bērzkalnu ciemata katlu mājas apsaimniekošanai, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.un 2.punktu.
Izvērtējot augstāk minēto, nepieciešams zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 003
0238 sadalīt divās zemes vienībās, izdalot pašvaldības ceļa uzturēšanai atsevišķu zemes vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 20.un 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 2.un 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 trīs zemes vienībās, izdalot
atsevišķi aptuveni 6 m platu zemesgabalu 0,1 ha platībā pašvaldības ceļa uzturēšanai (saskaľā ar
pielikumu 1.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība aptuveni 0,1 ha platībā, kas atdalīta no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4068 003 0238, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka zemes vienība aptuveni 0,1 ha platībā, kas atdalīta no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4068 003 0238, pievienojama zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003
0374 un tās kopplatība ir aptuveni 0,32 ha.
4. Noteikt, ka pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 sadalīšanas (saskaľā ar
pielikumu 2. un 3. zemesgabals) ir piekrītoši valstij.
5. Noteikt, ka pēc sadalīšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 platība ir
aptuveni 1,4 ha (pielikumā 2.zemesgabals).
6. Noteikt, ka pēc sadalīšanas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 atdalītā
zemesgabala platība ir aptuveni 1,1 ha (pielikumā 3.zemesgabals).
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

65.§
Par īpašuma „Zemītes 1” Īslīces pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Novada domē saľemts Ainas A. iesniegums. Tajā lūgts atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Zemītes 1” divas zemes vienības. Zemes sadalīšanai detālplānojuma vai sadalīšanas
projekta izstrāde nav nepieciešama, jo sadalīšana notiks atbilstoši zemes robeţu plānam.
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē un akceptēts.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 10.jūnijā saľemts Ainas A. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.391), kurā lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zemītes 1‟‟,
Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 010 0022, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 010 0022 un zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010
0023. Atdalītajām zemes vienībām apstiprināt nosaukumu ,,Zemītes 1”. Īpašumā paliekošajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Bietītes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Zemītes 1” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4068
010 0022, pieder Ainai A. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.562.
Nekustamais īpašums „Zemītes 1” 1,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.4068 010 0022, sastāv
no trim zemes vienībām – zemes vienības 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4068 010 0022,
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un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068 010 0022 001), zemes
vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0023 un zemes vienības 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 010 0024.
Atdalāmas zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0022
un zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0023.
Sadalīšanas projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, jo iesniedzējs
lūdz sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos atbilstoši zemes robeţu
plānam, sīkāk nesadalot.
Lai nostiprinātu sadalīto īpašumu Zemesgrāmatā, tam piešķirams nosaukums. Aina
Anusāne savā iesniegumā lūdz atdalītajām zemes vienībām 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 010 0022 un 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0023 atstāt
nosaukumu „Zemītes 1”, bet zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010
0024 piešķirt nosaukumu „Bietītes”. Minētais nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamam
īpašumam Īslīces pagasta teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas”
nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zemītes 1”, Īslīces pagastā, kadastra Nr. 4068 010 0022,
zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0022 un zemes vienību 0,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0023 saskaľā ar pievienoto plānu.
2. Atdalītajām zemes vienībām 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0022 un 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0023 atstāt nosaukumu „Zemītes 1”.
3. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4068 010 0022 un 4068 010 0023
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0024
piešķirt nosaukumu „Bietītes”.
5. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem 4068 010 0024
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

66.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 Īslīces pagastā
robeţu un platību precizēšanu, piekritību, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1996.gadā Īslīces pagasta padomei tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ielu, ceļu
uzturēšanai. Izvērtējot Valsts zemes dienesta grafiskos datus, konstatētas neprecizitātes platībā,
tāpēc jāveic robeţu precizēšana. Sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek precizētas platības,
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noteikts zemes vienību lietošanas mērķis. Jautājums tika izskatīts Vides un attīstības komitejas
sēdē.
Saskaľā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumu un 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” zemes reformas laikā pašvaldībai jāizvērtē un jāpieľem lēmumus par zemes vienību
piekritību pašvaldībai vai valstij, to nodošanu zemes reformas pabeigšanai vai ieskaitīšanu valsts
rezerves zemes fondā.
Zemes reformas laikā ar Īslīces pagasta Zemes komisijas 24.10.1996. sēdes lēmumu
Nr.101 (prot.Nr.20) Īslīces pagasta padomei piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ielu, ceļu
uzturēšanai un citu funkciju nodrošināšanai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 atrodas pašvaldības ceļš un
gājēju celiľš no valsts autoceļa V1025 (Bauska-Gailīši-Lietuvas robeţa) līdz Mūsas upes gājēju
tiltiľam, kas nodrošina Bērzkalnu ciema iedzīvotāju nokļūšanu Bauskā, tāpēc zeme zem šī ceļa
nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas
sistēmas grafiskos datus, konstatētas neprecizitātes zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068
003 0374 un platību 0,05 ha robeţās un platībā, līdz ar to arī robeţojošām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4068 003 0237 un 4068 003 0238, kas atrodas Zemkopības ministrijas
tiesiskā valdījumā, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, jāprecizē robeţas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
20.un 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 saskaľā ar grafisko
pielikumu šķērso Bērzkalnu ciematu no valsts autoceļa V1025 (Bauska-Gailīši-Lietuvas robeţa)
līdz Mūsas upes gājēju tiltiľam un tās precizētā platība ir 0,22 ha.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 piešķirt nosaukumu
„Bērzkalni 4 – Mūsas gājēju tiltiľš”.
4. Zemes vienībai 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0374 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4068
003 0237 un 4068 003 0238 jāprecizē robeţas atbilstoši grafiskajam pielikumam.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003
0374 platība var tikt precizēta.
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Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Plkst.17.20 atgrieţas deputāts E.Millers.

67.§
Par īpašuma „Jancīši” Īslīces pagastā sadales apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajam
zemesgabalam.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Bauskas novada domē saľemts Jāľa S. iesniegums, kurā lūgts atļaut atdalīt no īpašuma
”Jancīši” vienu zemes vienību, piešķirt tai nosaukumu un noteikt lietošanas mērķi. Zemes
vienības atdalīšana notiks atbilstoši zemes robeţu plānam. Atdalītās zemes vienības lietošanas
mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Bauskas novada domē 2011.gada 8.jūnijā saľemts Jāľa S. 2011.gada 23.maija iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1318), kurā lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Jancīši‟‟, Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4068 010 0014, vienu zemes
vienību 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015, piešķirt atdalītajai zemes
vienībai nosaukumu „Stari” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums ,,Jancīši” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4068 010
0014, pieder Jānim S. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.299.
Nekustamais īpašums „Jancīši” 25,0 ha kopplatībā, kadastra Nr. 4068 010 0014, sastāv no
divām zemes vienībām – zemes vienības 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4068 010 0014, un
ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068 010 0014 001), kūts (būves
kadastra apzīmējums 4068 010 0014 002), šķūľa (būves kadastra apzīmējums 4068 010 0014
003) un zemes vienības 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015.
Atdalīta zemes vienība 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015.
Sadalīšanas projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, jo iesniedzējs lūdz
sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos atbilstoši zemes robeţu plānam.
Lai nostiprinātu atdalīto zemes vienību Zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu,
zemes vienībai piešķirams nosaukums. Jānis S. savā iesniegumā lūdzis piešķirt atdalītajai zemes
vienībai 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015 nosaukumu „Stari”. Minētais
nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam Īslīces pagasta teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jancīši”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.
4068 010 0014, vienu zemes vienību 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015
saskaľā ar pievienoto plānu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 23,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0015 piešķirt
nosaukumu „Stari”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

68.§
Par Īslīces pagasta padomei piešķirto zemi Rītausmas ciema iedzīvotāju
personisko palīgsaimniecību vajadzībām Rundāles novada teritorijā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
1997.gadā Īslīces pagasta padomei ar Rundāles pagasta zemes komisijas lēmumu tika
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme, kas tālāk iznomāta iedzīvotājiem personisko palīgsaimniecību
uzturēšanai. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā. Pašreiz šo zemi izmanto Rītausmas ciema
iedzīvotāji personiskajām palīgsaimniecībām. Nepieciešams lūgt Rundāles novada domei
izvērtēt zemi, noteikt to kā pašvaldībai piekrītošu un nodot bez atlīdzības Bauskas novada
pašvaldībai ar tiesībām to iznomāt iedzīvotājiem. Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts
Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Zemes reformas laikā, pamatojoties uz likumu ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 7.panta otro daļu, Īslīces pagasta padome iesniedza Rundāles pagasta padomei
pieprasījumu zemes piešķiršanai lietošanā personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Ar Rundāles pagasta Zemes komisijas 25.09.1997. lēmumu (prot.Nr.37) Īslīces pagasta
padomei ir piešķirta pastāvīgā lietošanā šāda zeme:
- īpašums „Lauktehnika 1”, 25,7 ha platībā, kadastra Nr.4076 008 0300, kas sastāv no
zemes vienības 25,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300;
- īpašums „Lauktehnika 2”, 6,6 ha platībā, kadastra Nr.4076 008 0288, kas sastāv no
zemes vienības 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288;
- īpašums „Lauktehnika 3”, 7,43 ha platībā, kadastra Nr.4076 008 0299, kas sastāv no
trim zemes vienībām, t.sk. zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0278, zemes vienības 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0299 un zemes vienības
2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0323.
Zemes īpašumi nav reģistrēti Zemesgrāmatā.
Faktiskais šo zemju lietotājs šobrīd ir Bauskas novada pašvaldība un tālāk šīs zemes ir
iznomātas iedzīvotājiem personisko palīgsaimniecību uzturēšanai.
Saskaľā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu pašvaldības funkcija
ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (maznodrošinātām ģimenēm, sociāli
mazaizsargātām personām, pensionāriem, kā arī citām personām iznomājot zemi personisko
palīgsaimniecību uzturēšanai). Saskaľā ar likumu ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī
sakľu dārzus un dienesta zemi), kuras termiľlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir
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pašvaldības vai arī citas juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem,
kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viľu
pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz
viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.
Pašlaik zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0278 platību 0,03 ha, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0299 platību 1,8 ha un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0323 platību 2,2 ha izmanto Īslīces pagasta Rītausmas ciema iedzīvotāji
personisko palīgsaimniecību uzturēšanai. Līdz 2011.gadam Īslīces pagasta pārvalde administrēja
un iekasēja no zemes lietotājiem nekustamā īpašuma nodokli.
Nepieciešams lūgt Rundāles novada domi izvērtēt zemes vienības 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 zemi” un noteikt to kā pašvaldībai
piekrītošu zemi. Lūgt nodot bez atlīdzības zemi Bauskas novada pašvaldībai ar tiesībām iznomāt
to iedzīvotājiem personisko palīgsaimniecību uzturēšanai.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ,,Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo zemi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1.Aicināt Rundāles novada domi pieľemt lēmumu par zemes piekritību Rundāles novada
pašvaldībai.
2. Lūgt Rundāles novada pašvaldību nodot bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai zemes
īpašumu „Lauktehnika 3”, kadastra Nr.4076 008 0299, kas sastāv no trim zemes vienībām:
- zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0278,
- zemes vienības 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0299 (precizējot platību no 4,6
ha uz 1,8 ha),
- zemes vienības 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0323 (precizējot platību no 2,8
ha uz 2,2 ha) ar tiesībām iznomāt to Īslīces pagasta iedzīvotājiem personisko palīgsaimniecību
vajadzībām.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Feldmanim.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

69.§
Par adrešu piešķiršanu ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
Draudzības ielā ar piesaisti ielas nosaukumam Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par adrešu piešķiršanu dzīvojamām mājām, kas atrodas
Draudzības ielā un kurām līdz šim netika piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam.
Lēmuma projekts tika akceptēts Vides un attīstības komitejas sēdē. Lūdz deputātus lemt par
lēmuma projektu.
72

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi‟‟ ar Bauskas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu (prot.Nr.11, 48.§)
Codes pagasta Jauncodes ciema teritorijā Draudzības ielas ēkām un apbūvei paredzētajām zemes
vienībām ir piešķirti numuri. Uz šīs ielas atrodas šādas dzīvojamās mājas - „Rūķīši”, „Krastiľi”,
„Graviľas” un „Paradīzes”, kurām netika piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi‟‟ 11.un
29.5.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma „Rūķīši”, Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0102, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0102 un ēkām uz tās mainīt adresi ,,Rūķīši”, Jauncode, Codes
pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 103590648) uz adresi – Draudzības iela
25A, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 (saskaľā ar pielikumu zemes vienība
Nr.1).
2. Nekustamā īpašuma „Graviľas”, Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0310, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0310 un ēkām uz tās mainīt adresi ,,Graviľas”, Jauncode, Codes
pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 103588731) uz adresi – Draudzības iela
19A, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 (saskaľā ar pielikumu zemes vienība
Nr.2).
3. Nekustamā īpašuma „Paradīzes” Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0403, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0403 un ēkām uz tās mainīt adresi ,,Paradīzes”, Jauncode, Codes
pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 103589315) uz adresi – Draudzības iela
8A, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 (saskaľā ar pielikumu zemes vienība Nr.3).
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei Šķiliľai
paziľot šā lēmuma pielikumā minētajiem ēku īpašniekiem par adrešu maiľu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

70.§
Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Krastiņi” Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Codes pagasta pārvaldē saľemts Arnolda L. iesniegums par adreses piešķiršanu mājai, kas
atrodas Draudzības ielā. Saskaľā ar Adresācijas sistēmas noteikumiem sagatavots lēmuma
projekts, lūdz pieľemt to.
Iebildumu nav.
Codes pagasta pārvaldē 2011.gada 26.maijā ir saľemts Arnolda L. iesniegums, reģ.Nr.34/118, kurā tiek lūgts piešķirt kārtas numuru „Krastiľu” mājām, kuras atrodas Draudzības ielā
Jauncodē.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi‟‟ ar Bauskas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu (prot.Nr.11, 48.§)
Codes pagasta Jauncodes ciema teritorijā Draudzības ielas ēkām un apbūvei paredzētajām zemes
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vienībām ir piešķirti numuri. Uz šīs ielas atrodas šādas dzīvojamās mājas - „Rūķīši”, „Krastiľi”,
„Graviľas” un „Paradīzes”, kurām netika piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi‟‟ 11.un
29.5.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma „Krastiľi”, Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0163, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0163 un ēkām uz tās mainīt adresi ,,Krastiľi”, Jauncode, Codes
pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora kods 103289034) uz adresi – Draudzības iela
21A, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 saskaľā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei Šķiliľai
paziľot šā lēmuma pielikumā minētajiem ēku īpašniekiem par adrešu maiľu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

71.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Kalnsētas” Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Jolanta A. lūgusi atļauju no nekustamā īpašuma „Kalnsētas” atdalīt vienu zemesgabalu.
Tā atdalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
sagatavoti nosacījumi un pievienoti lēmuma projektam. Lūdz tos apstiprināt.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 27.maijā ir saľemts Jolantas A. iesniegums, reģ.Nr.259,
kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt vienu zemesgabalu aptuveni 1 ha platībā no
viľai piederošā nekustamā īpašuma ,,Kalnsētas”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4052 004 0366, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0366.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada Codes pagasta nekustamais īpašums ,,Kalnsētas”, kadastra Nr.4052 004 0366,
pieder Jolantai A. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0037 6135.
Nekustamais īpašums „Kalnsētas” 5,6 ha kopplatībā sastāv no divām zemes vienībām un ēkām.
Iesniegumā lūgts atļaut atdalīt 1,0 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0366.
Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu
sadalīšanai izstrādā zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2. punktā noteikts, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu 6.punkts
nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras
pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar
Codes pagasta padomes 2008.gada 29.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 3.p) apstiprināti
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Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi.”
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma ,,Kalnsētas”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4052
004 0366, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0366 aptuveni 1 ha
atdalīšanai, izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot Codes pagasta
teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam pielikumā uz 1 lapas.

72.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Mazsprīdīši” Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Aiva Ā.-P. iesniegumā novada domei līgusi atļaut atdalīt zemesgabalu 3,1 ha platībā no
īpašuma „Mazsprīdīši”. Lai atdalītu zemesgabalu, izstrādājams zemes ierīcības projekts saskaľā
ar Codes pagasta teritorijas plānojumu. Jautājums tika skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē,
lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 30.maijā ir saľemts Aivas Ā.-P. iesniegums (reģ.Nr.34/123), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei atļaut atdalīt vienu zemesgabalu aptuveni 3,1 ha
platībā no viľai piederošā nekustamā īpašuma ,,Mazsprīdīši”, Codes pagastā, Bauskas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0010. Atdalītais zemesgabals tiks pievienots
īpašumam „Sprīdīši”, kurš arī pieder Aivai Ā. P.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada Codes pagasta nekustamais īpašums ,,Mazsprīdīši”, kadastra Nr. 4052 001
0010, pieder Aivai Ā. P. saskaľā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.91.
Nekustamais īpašums „Mazsprīdīši” sastāv no vienas zemes vienības 13,7 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4052 001 0010. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu
sadalīšanai izstrādā zemes ierīcības projektu.
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2. punktā noteikts, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. To pašu noteikumu 6.punkts
nosaka, ka projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras
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pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona, kas ir
sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar
Codes pagasta padomes 2008.gada 29.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 3.p) apstiprināti
Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi.”
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 ,,Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma ,,Mazsprīdīši”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra
numurs 4052 001 0010, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0010
aptuveni 3,11 ha atdalīšanai, izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaľā ar 2.pielikumu, ievērojot
Codes pagasta teritorijas plānojuma nosacījumus.
2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam
„Mazsprīdīši”, Codes pagastā, Bauskas novadā saskaľā ar 1.pielikumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Nosacījumi pievienoti protokolam uz 1 lapas.

73.§
Par lēmumu pieņemšanas kārtību atsevišķos pašvaldības kompetences
jautājumos.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti un vienkāršotu procedūru
privātpersonu labā, tika sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts lēmumu pieľemšanu
atsevišķos jautājumos nodot Bauskas novada administrācijai. Lēmuma projekts tika skatīts gan
maija, gan jūnija Vides un attīstības komitejas sēdē, ľemot vērā deputātu ieteikumus, veikti
labojumi tā lemjošajā daļā.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā
darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās pienākums
ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Minētā panta astotā daļa noteic, ka
valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Savukārt šā panta desmitā
daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo
sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu,
nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un
apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu.
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Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmajā daļā ir uzskaitīti pašvaldības domes
ekskluzīvajā kompetencē ietilpstošie jautājumi. Pašvaldības domes kompetencē ietilpst pieľemt
lēmumus arī citos likumos paredzētajos gadījumos. Līdz šim brīdim Bauskas novada dome
pieľēma lēmumus arī jautājumos par: zemes ierīcības projektu izstrādi un apstiprināšanu; zemes
vienību sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu; zemes lietošanas mērķu noteikšanu
vai maiľu; adrešu piešķiršanu vai maiľu adresācijas objektiem, kā arī citos jautājumos, kuros
atbilstoši attiecīgajam normatīvajam aktam nav noteikti nepieciešams pašvaldības domes
lēmums.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, kā arī Bauskas novada pašvaldībā veiktos
institucionālās sistēmas pilnveidošanas pasākumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” ir
Bauskas novada pašvaldības pilnvarotā institūcija lēmumu pieľemšanā par šādiem
jautājumiem:
1.1.
zemes ierīcības projektu izstrāde un apstiprināšana;
1.2.
zemes īpašumu sadalīšana, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
1.3.
zemes lietošanas mērķu noteikšana, ja jaunveidotajai zemes vienībai tiek noteikts tāds
pats lietošanas mērķis, kā zemes vienībai, no kuras tā tiek atdalīta;
1.4.
nosaukumu piešķiršana un maiľa zemes īpašumiem (izľemot ielas, parkus un
laukumus);
1.5.
adrešu piešķiršana un maiľa adresācijas objektiem;
1.6.
zemes robeţu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas aktu parakstīšana, zemes
robeţu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaľošana;
1.7.
izziľu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.
2. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram katru mēnesi Domes sēdē sniegt pārskatu par
izsniegtajiem atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

74.§
Par atbalstu LPS 22.kongresa rezolūcijai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
J.Feldmanis informē, ka Latvijas Pašvaldību savienības kongresā tika pieľemta rezolūcija
„Par attīstības vadības principu maiľu”. Tajā Saeima un Ministru kabinets aicināti, sākot ar jauno
ES programmēšanas ciklu, papildināt nozaru vadības principu, paredzot, ka ikviena pašvaldība
var piedalīties ES fondu apguvē atbilstoši savām prioritātēm un attīstības programmai.
Sagatavots lēmuma projekts par atbalstu šai rezilūcijai.
Deputāti atbalsta sagatavoto lēmuma projektu, balsojot par to.
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības rezolūciju „Par attīstības vadības principa
maiľu”, kas pieľemta 2011.gada 20.maijā Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā; izvērtējot
situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un Eiropas Savienības projektu
realizēšanā; atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu
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izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmas noteikto prioritāšu īstenošanu un
saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, ar 1 balsi
„atturas” (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1. Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības
principu maiľu”.
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoties īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu
Eiropas Savienības budţeta ietvaros.

75.§
Par Domes priekšsēdētāja V.Veipa ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Saľemts domes priekšsēdētāja V.Veipa iesniegums ar lūgumu piešķirt daļu ikgadējā
atvaļinājuma. Viľa prombūtnes laikā saskaľā ar pašvaldības nolikumu pienākumus izpildīs
priekšsēdētāja vietnieks J.Feldmanis.
Iebildumu nav.
2011.gada 20.jūnijā Bauskas novada Domē saľemts Domes priekšsēdētāja
Valda VEIPA iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu laikā no 2011.gada 5.jūlija
līdz 2011.gada 25.jūlijam.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo prim daļu un Bauskas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale), „pret” nav, „atturas”
nav, 1 nebalso (V.Veips), NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada Domes priekšsēdētājam Valdim VEIPAM ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – piecpadsmit darba dienas no 2011.gada 5.jūlija līdz 2011.gada 25.jūlijam par
laikposmu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.
2. Noteikt, ka Domes priekšsēdētāja V.VEIPA pienākumus viľa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis FELDMANIS.

76.§
Par Aleksandra Bičkova atbrīvošanu no amata.
(E.GRIGORJEVA)
ZIĽO: E.GRIGORJEVA.
Saľemts Gailīšu pagasta pārvaldes vadītāja Aleksandra Bičkova iesniegums, kurā lūgts
atbrīvot viľu no amata pienākumu pildīšanas ar šā gada 15.jūliju. Pamatojoties uz Darba likumu,
sagatavots lēmuma projekts.
A.Bičkovs piebilst, ka darba attiecības vēlas pārtraukt veselības stāvokļa dēļ.
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Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītāja
Aleksandra Bičkova 2011.gada 15.jūnija iesniegumā izteikto lūgumu,
vadoties no Darba likuma 100.panta pirmās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
Atbrīvot ar 2011.gada 15.jūliju Aleksandru BIČKOVU no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītāja amata saskaľā ar Darba likuma 100.panta pirmo
daļu.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 30.jūnijā plkst.17.35
Nākamā kārtējā Domes sēde 2011.gada 28.jūlijā plkst. 14.

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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