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Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.
Bauskas novada dome ir saņēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba
grupas priekšlikumus par atsevišķu pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu vienību
atsavināšanu (transportlīdzekļu saraksts un apraksts pievienots pielikumā).
Izvērtējot sarakstā iekļauto transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, to ikdienas noslogojumu
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā to, ka pašvaldības rīcībai ar
mantu ir jābūt racionālai un lietderīgai, atzīstams, ka sarakstā iekļautās transportlīdzekļu vienības
ir nododamas atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
6.panta otro daļu, 8.panta otro un piekto daļu, 10.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, šādas Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekļu vienības (turpmāk – manta), kas atrodas tālāk minēto iestāžu
turējumā:
1.1. iestādes „Bauskas novada administrācija” turējumā esošo automašīnu PEUGEOT 406,
valsts reģistrācijas numurs EV 8838, izlaiduma gads 2003., pamatlīdzekļa inventāra
uzskaites Nr.110506, atlikusī bilances vērtība 2012.gada 1.februārī Ls 941,51;
1.2. iestādes „Bauskas Kultūras centrs” turējumā esošo automašīnu FORD TRANSIT, valsts
reģistrācijas numurs EG 7150, izlaiduma gads 1991., pamatlīdzekļa inventāra uzskaites
Nr.5, bez atlikušās bilances vērtības ar 100% nolietojumu;
1.3. iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” turējumā esošo automašīnu VW Passat Variant,
valsts reģistrācijas numurs FR 6775, izlaiduma gads 1994., pamatlīdzekļa inventāra
uzskaites Nr.501012, bez atlikušās bilances vērtības ar 100% nolietojumu;
1.4. iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” turējumā esošo traktoru T 150, valsts reģistrācijas
numurs T1068LC, izlaiduma gads 1985., pamatlīdzekļa inventāra uzskaites Nr.60150016,
atlikusī bilances vērtības 2012.gada 1.februārī Ls 8,77;
1.5. iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” turējumā esošās transportlīdzekļu vienības:
1.5.1. automašīnu VW Caravella, valsts reģistrācijas numurs FA 4898, izlaiduma gads
1991., pamatlīdzekļa inventāra uzskaites Nr.721239, bez atlikušās bilances
vērtības ar 100% nolietojumu;
1.5.2. automašīnu Mazda 3, valsts reģistrācijas numurs FR 7052, izlaiduma gads 2005.,
pamatlīdzekļa inventāra uzskaites Nr.721243, atlikusī bilances vērtības
2012.gada 1.februārī Ls 4482,98;

1.5.3. traktoru MTZ-82L, valsts reģistrācijas numurs T7074LC, izlaiduma gads 1980.,
pamatlīdzekļa inventāra uzskaites Nr.721235, bez atlikušās bilances vērtības ar
100% nolietojumu;
1.6. iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” turējumā esošo automašīnu GAZ 5312(UGD),
valsts reģistrācijas numurs AR 1734, izlaiduma gads 1988., pamatlīdzekļa inventāra
uzskaites Nr.460059, bez atlikušās bilances vērtības ar 100% nolietojumu;
1.7.
iestādes „Pamūšas speciālā internātpamatskola” turējumā esošo automašīnu
GAZ 5312, valsts reģistrācijas numurs AP 6389, izlaiduma gads 1989., pamatlīdzekļa
inventāra uzskaites Nr.13, bez atlikušās bilances vērtības ar 100% nolietojumu;
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai:
2.1. organizēt mantas novērtēšanu, izmantojot sertificēta speciālista pakalpojumus;
2.2. iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai priekšlikumus par
mantas nosacītajām cenām;
2.3. iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai priekšlikumus par
mantas izsoles komisijas sastāvu;
2.4. izstrādāt un iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam mantas izsoles noteikumus;
2.5. organizēt un veikt mantas izsoli atbilstoši Bauskas novada domes priekšsēdētāja
apstiprinātiem izsoles noteikumiem un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam.
3. Noteikt, ka mantas nosolītājam ir jāatlīdzina Bauskas novada mantas atsavināšanas izdevumi
(mantas novērtēšana, sludinājumu publicēšana un citi attiecināmie izdevumi).
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Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam pilnveidotās
redakcijas apstiprināšanu kā galīgo redakciju.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas
sagatavošanu”, sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem Bauskas novada iedzīvotāju
ierosinājumiem un institūciju atzinumiem ir pilnveidota Bauskas novada teritorijas plānojuma
2012.-2023.gadam 1.redakcija.
Pamatojoties Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.apakšpunktu un 45.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam pilnveidoto
redakciju kā galīgo redakciju.
2. Nosūtīt Bauskas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju Zemgales plānošanas
reģionam atzinuma sniegšanai.
3. Elektroniski paziņot institūcijām, kas sniedza atzinumus par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 1.redakciju, un publicēt laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, „Bauskas
Dzīve” un ievietot pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv informāciju par iespējām
iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iesniegt atsauksmes.
4. Nodrošināt institūcijām, kas sniedza atzinumus par Bauskas novada teritorijas plānojuma
1.redakciju, un iedzīvotājiem iepazīties ar Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam pilnveidoto redakciju laika posmā no 2012.gada 5.marta līdz 2012.gada
30.martam.
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Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu.
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 6.janvārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”,
kas informē par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi
Reģionālās politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam projektu, kurā definētas reģionālās
attīstības problēmas, politikas mērķi, politikas pamatprincipi, sasniedzamie rezultāti, rīcības
virzieni un uzdevumi.
Pamatnostādņu projekts paredz mainīt pieeju investīciju plānošanā/sniegšanā
pašvaldībām, ieviešot vairākus jaunus principus. Viens no jaunās investīciju pieejas principiem
paredz atbalsta sniegšanu reģionālās politikas funkcionālajām mērķteritorijām, katrai no tām
nosakot specifiskus atbalsta virzienus tām raksturīgajām problēmām un vajadzībām.
Jaunā investīciju plānošanas sistēma teritoriju attīstībai paredz: Latvija 2030
mērķauditorijas (teritoriju atbalsta virzieni), pašvaldību un reģionu attīstības programmas
(investīciju pieprasījums) un pakalpojuma „grozu” katram apdzīvotības līmenim (kritēriju
kopumu pašvaldības piedāvāto projektu lietderības vērtēšanai) kā arī finansējuma kvotēšanu.
Lai palielinātu pašvaldību un plānošanas reģionu iesaisti un lomu attīstības plānošanā un
virzīšanā, plānots ieviest principu, ka investīciju vajadzības teritorijām nosaka pašas pašvaldības
un plānošanas reģioni saskaņā ar attīstības programmām. VARAM ir sagatavojusi anketas, kas
aptver četras investīciju vajadzību grupas:
1) vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza”,
2) uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība,
3) ceļi, kas savieno attīstības centru ar apkārtējo teritoriju un attīstības centru ielas;
4) pašvaldības īstenotie prioritārie projekti.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra
vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu” un saskaņā ar 2011.gada 29.decembrī
apstiprināto „Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” 1.redakciju,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Apstiprināt aizpildītās anketas:
1.1. 1.anketa:
1.1.1. Izvērtējums par pakalpojuma „groza” pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojuma „groza” pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;
1.1.3. Izvērtējums par pakalpojuma „groza” pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu „grozā”.
1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo
finansējumu pašvaldībās.
1.3. 3.anketa:
1.3.1.
Izvērtējums
par
veicamajiem
ieguldījumiem
pašvaldības
ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai
reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru
ielu rekonstruēšanā;
1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā.
1.4. 4.anketa:
1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;
1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti.
2.
Nosūtīt pielikumā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. 1.anketa „Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo
investīciju apjomu” uz 9 lp.
2. 2.anketa „Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo
finansējumu pašvaldībās” uz 1 lp.
3. 3.anketa „Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem vietējo ceļu rekonstruēšanā, kas
ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā” uz 5 lp.
4. 4.anketa „Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti”, „Valsts nodrošināmie prioritārie
projekti” uz 3 lp.
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Par dzīvojamās telpas Salātu ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu.
2012.gada 14.februārī tika izskatīts Henrija P. dzīvojoša Salātu ielā X, Bauskā, Bauskas
nov. iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas Salātu ielā X Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu noslēgt ar viņu, jo viņa tēvs Jēkabs P., kas bija dzīvokļa īrnieks, 2012.gada 4.februārī
miris. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē 2012.gada 9.februārī.
Izskatot Henrija P. iesniegumu, dome konstatēja:
Dzīvokļa Salātu iela X, Bauska, Bauskas nov. īrnieks Jēkabs P. 2012.gada 4.februārī
miris.
Henrijs P. Salātu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. deklarēts 1993.gada 13.janvārī.
Henrijs P. ir Jēkaba P. dēls.
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 09.02.2012.izziņas Nr.1-6/9 redzams, ka
J.Pumpuriņam nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas Salātu ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Henriju P.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu ar H.P.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
2012.gada 14.februārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Guntas S., dzīvojošas Rīgas ielā X Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz
dzīvojamās telpas Rīgas ielā X Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte
Vilhelmina S., kas bija dzīvokļa īrniece, 2012.gada 12.janvārī mirusi. Iesniegums saņemts
Bauskas novada domē 2012.gada 23.janvārī.
Izskatot Guntas S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īrniece Vilhelmina S. 2012.gada 12.janvārī
mirusi.
Gunta S. Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. deklarēta no 2009.gada 2.jūnija, viņas tēvs
Leonards S., dzimis 06.02.1929., deklarēts Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. 2010.gada
23.martā. Gunta S. ir Vilhelminas S. meita.
Leonards S. piekritis dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā , Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanai ar Guntu S..
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 23.01.2012.izziņas Nr.1-6/6 „Par īres dzīvokļa Rīgas
ielā X, Bauskā maksājumiem” redzams, ka V.S. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Guntu S.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu ar G.S.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
2007.gada 15.augustā ar Dagmāru P. tika noslēgts dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2010.gada 20.jūlijam ar tiesībām īrniekam pēc īres līguma
termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu. 29.09.2011. ar Bauskas novada
domes lēmumu ”Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu”
dzīvojamās telpas īres līgums pagarināts līdz 2011.gada 31.decembrim. 2012.gada 11.janvārī no
D.P. saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas
nov. līguma termiņu.
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 14.02.2012.sēdē D.P. nepiedalījās,
jo iesniegumā lūgusi jautājumu izskatīt bez viņas klātbūtnes.
Izskatot D.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.P. īrē dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš,
pamatojoties uz 29.09.2011. Bauskas novada domes lēmumu, tika pagarināts līdz 2011.gada
31.decembrim;
dzīvojamās telpas īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma
atjaunošanu;
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 11.01.2012.izziņas Nr.1-6/2 redzams, ka īrniecei D.P.
01.01.2012. nav īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
Dagmāru P., personas kods X, līdz 2015.gada 22. februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 15.08.2007. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Strautnieku ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu.
2012.gada 14.februārī tika izskatīts Norberta B., dzīvojoša Strautnieku ielā X, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas Strautnieku ielā X Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo viņa māte Ingrīda B., kas bija dzīvokļa īrniece, 2011.gada
10.augustā mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē 2012.gada 30.janvārī.
Izskatot Norberta B. iesniegumu dome konstatēja:
Dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauska, Bauskas nov. īrniece Ingrīda B. 2011.gada
10.augustā mirusi.
Norberts B., dzimis 1993.gada 2.novembrī, Strautnieku ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
deklarēts no 1993.gada 2.decembra, viņa māsa Sabīne B., dzimusi 1992.gada 8.novembrī,
minētajā adresē deklarēta 1992.gada 28.decembrī, dzīvoklī dzīvo un dzīvesvietas deklarētas
pusbrāļiem: Ermīnam B., dzimušam 2001.gada 13.martā, Verneram B., dzimušam 2005.gada
16.martā, Egīlam B., dzimušam 2008.gada 11.jūlijā.
Norberts B. ir īrnieces Ingrīdas B. dēls.
Pilngadīgā ģimenes locekle Sabīne B. piekritusi dzīvojamās telpas Strautnieku iela X,
Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanai ar brāli Norbertu B.
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 03.01.2012.izziņas Nr.1-6/6 redzams, ka bijušajai
īrniecei Ingrīdai B. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Strautnieku ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
Norbertu B., personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Strautnieku ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu ar N.B..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par grozījumu 2011.gada 30.jūnija lēmumā „Par lēmumu pieņemšanas
kārtību atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos”.
Vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestās daļas,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret”
nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā „Par lēmumu pieņemšanas kārtību
atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos” šādu grozījumu:
Papildināt lēmumu ar 1.² punktu šādā redakcijā:
„1.² Gadījumos, kad Bauskas novada dome pieņem lēmumus par rīcību saskaņā ar
Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumu personu neizpirkto zemi, dome vienlaikus izskata un pieņem lēmumus arī šā
lēmuma 1.1. – 1.5.punktā minētajos jautājumos.”
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Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 3.februārī saņemts Ingas C. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/136), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību „X” 2,2 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību pašvaldībai” zemes vienība „X” 2,2 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
27.decembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ingai C., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienību „X” 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0323 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ingu C. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktu Mārītei S. 2010.gada 31.maijā izbeidzās zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0043. Zemes vienība atrodas Codes
pagasta nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs. Zemes nomas pirmtiesības Mārīte S.
likumā noteiktajā termiņā nav izmantojusi.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos saistošajos noteikumos minimālā platība nacionālās
nozīmes lauksaimniecības zemēm noteikta 10 ha.
Ar Bauskas novada administrācijas 2012.gada 10.februāra lēmumu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X platība precizēta no 3,4 ha uz 3,1 ha un tai piešķirts nosaukums „X”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabalu platību. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 3,1 ha.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „KX” 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X 43 ir starpgabals,
piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziņojumu
Nr.405000090.
Bauskas novada dome Uzvaras ielā 1, Bauskā, izskatot 2012.gada 1.februārī ar
Nr.3-14.6/134 reģistrēto Daces B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, gada laikā trīs reizes
administratīvi sodīta par Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk - CSN) pārkāpumiem, iesniegumu,
konstatēja:
2012.gada 17.janvārī plkst. 1103 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Irīna Mincenberga
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 135.11.punkta prasības, 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā Dārza ielā 12A, Bauskā stāvēšanai ir novietots
transportlīdzeklis BMW 730 ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļa
vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.marta
noteikumiem Nr. 182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” tika sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums Nr. 405000090 par administratīvā pārkāpuma,
kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 149.10 panta
piektās daļas 11.punktā, izdarīšanu un uzlikts naudas sods Ls 30 apmērā.
2012.gada 1.februārī tika saņemts minētā transportlīdzekļa vadītājas Daces B. iesniegums,
kurā viņa norāda, ka 2012.gada 16.janvārī transportlīdzekli BMW 730 ar valsts reģistrācijas
numuru X, meistars pēc remonta novietojis stāvēšanai pagalmā pie daudzdzīvokļu mājas Dārza
ielā 12A, Bauskā. 2012.gada 17.janvārī ierodoties pēc minētā transportlīdzekļa, Dace B.
izbraucot no pagalma, novietojusi transportlīdzekli BMW 730 ar valsts reģistrācijas numuru X
pie aptiekas Dārza ielā 12A 326.ceļa zīmes darbības zonā, kuru nevarēja redzēt izbraucot no
minētā pagalma. Lūdz pārskatīt ar 2012.gada 17.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu Nr.405000090 uzlikto naudas sodu.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā pārkāpuma
lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā
izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un
pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir
nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz
kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās
personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku

liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus, kuri veikti pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā, nepārprotami redzams, ka transportlīdzeklis BMW 730 ar valsts
reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai, 326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā
un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā iepriekš minēto
un Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam Irīnai
Mincenbergai bija tiesības un pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 149.10 panta piektās daļas
11.punktā, izdarīšanu un uzlikt naudas sodu Ls 30 apmērā.
CSN 291.pants nosaka, ka 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja
krustojuma nav, – līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās,
kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas,
uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits
tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.
CSN 135.11.punktā noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt 326.ceļa zīmes darbības
zonā.
CSN 282.26.punkts noteic 326.zīme "Apstāties aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts
apstāties un stāvēt.
Ceļu satiksmes likuma 2.panta 1.punktā noteikts, ka šā likuma mērķis ir noteikt ceļu
satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām
piederošo mantu. Savukārt šī likuma 36.pants nosaka, ka ceļu satiksmes organizācijas mērķis ir
nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt tās
drošību.
CSN 135.11.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma normās noteikto likuma un
ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu. Stāvēšanas aizliegums 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā, ir vērsts uz to, lai tiktu nodrošināta ritmiska ceļu satiksmes
norise. No tā izriet, ka prasība ievērot ar ceļa zīmēm ievesto satiksmes režīmu pašos pamatos ir
vērsta uz satiksmes dalībnieku drošību. Tādējādi, ja atbilstoši ceļa zīmei transportlīdzekļiem ir
aizliegts stāvēt kādā noteiktajā ceļa teritorijā, iemesls tam ir satiksmes dalībnieku drošības
apsvērumi.
Ņemot vērā, ka ar ceļa zīmi noteiktais ceļu satiksmes režīms ir pamatots ar drošības
apsvērumiem, šo režīmu neievērojot, apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem rodas
automātiski. (skat. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu Lietā Nr.A42660808 143/AA430392-10/7).
Kā pieņemts tiesu praksē un norādīts Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 6.marta
spriedumā lietā Nr. A42461906 143/AA43-0367-09/14 - transportlīdzekļa vadītāja kā satiksmes
dalībnieka pienākums ir pārliecināties par ceļa zīmju darbību konkrētajā vietā pirms
transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai.
Saskaņā ar CSN 4.punktu ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
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darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. Šo noteikumu 34.punkts nosaka, ka
transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama
transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošo
normatīvo aktu prasības. Proti, transportlīdzekļa vadītājam braucot jāvadās pēc izvietotajām ceļa
zīmēm.
CSN 2.punktā teikts, ka šie noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā. Līdz ar to
ceļu satiksmes dalībnieku pienākums ir ievērot luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu
prasības visā Latvijas teritorijā.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, konstatēti atbildību par administratīvo
pārkāpumu pastiprinoši apstākļi – Dace B. gada laikā trīs reizes administratīvi sodīta par CSN
pārkāpumiem, pārkāpums izdarīts vietā, kur ir augsta satiksmes intensitāte (darba dienā pilsētas
centrā). Administratīvo pārkāpumu mīkstinoši apstākļi netika konstatēti.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska,
vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
LAPK 11.pants nosaka, ka administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz
neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo
seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi
šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.
Saskaņā ar LAPK 21.panta otro daļu ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja
par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis
draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, Daces B. izdarītais administratīvais pārkāpums
nav atzīstams par maznozīmīgu un konkrētajā gadījumā LAPK 21.pants nav piemērojams.
Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka
normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu
un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.
No LAPK 32.panta ir secināms, ka par administratīvo pārkāpumu nevar tikt piemērots
sods ārpus ietvariem, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto
pārkāpumu. Apstākļi, kas saskaņā ar LAPK 32.pantu ir ņemami vērā, piemērojot administratīvo
sodu, ietekmē piemērojamo sodu tikai normatīvajā aktā noteiktās sankcijas ietvaros (skat.
Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 4.janvāra spriedumu lietā Nr. AA-987-06).
Dace B. ir saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās
daļas 11.punktu, kuras sankcija paredz uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit
latu apmērā. Tādējādi atzīstams, ka likumdevējs imperatīvi ir noteicis, ka konstatējot
administratīvo pārkāpumu, par kuru atbildība ir paredzēta LAPK 149.10 panta piektās daļas
11.punktā iestādei nav rīcības brīvības soda noteikšanā. Pie šādiem apstākļiem iestādei ir jāizdod
konkrēta satura administratīvais akts – jāuzliek personai administratīvais naudas sods trīsdesmit
latu apmērā. Tas nozīmē, ka, konstatējot attiecīgo pārkāpumu, iestādei nav nepieciešams vērtēt
lietas apstākļus, lai pamatotu konkrēta soda apmēra piemērošanu un pietiek tikai ar pārkāpuma
konstatāciju. Proti, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedriskās kārtības nodaļas darbiniekiem nav pienākuma vērtēt piemērojamā soda apmēru un
veidu, jo likums nosaka tikai vienu soda veidu un apmēru. Konstanta soda piemērošana
atzīstama par samērīgu un atsevišķu lietderības apvērumu izvērtēšanu neprasa.
Līdz ar iepriekš izklāstīto secināms, ka lietā nav neviena objektīva, likumīga un pamatota
iemesla, lai piemēroto sodu atceltu.
Pamatojoties uz augstāk teikto, izvērtējot administratīvā akta (lēmuma) lietderību, saskaņā
ar LAPK 1. un 22.pantu, ietverot administratīvā procesa vispārējos tiesību principus saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 4.pantu, vadoties pēc APL 81.panta otrās daļas
1.punkta, LAPK 243.panta, 244.panta un 286.panta pirmās daļas 1.punkta,
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Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” 1 (G.Tarvids), „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Irīnas Mincenbergas 2012.gada 17.janvārī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000090 pieņemto lēmumu par naudas soda Ls 30
uzlikšanu atstāt negrozītu, bet Daces B. sūdzību noraidīt.
Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās
daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 23.februārī

prot.Nr.4, 20.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktu Anitai K. 2010.gada 31.maijā izbeidzās zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,4970 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Zemes vienība atrodas Codes pagasta
nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs. Zemes nomas pirmtiesības Anita K. likumā
noteiktajā termiņā nav izmantojusi.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāti spēkā un novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos saistošajos noteikumos minimālā platība nacionālās
nozīmes lauksaimniecības zemēm noteikta 10 ha.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto
minimālo zemesgabalu platību. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,4970 ha.
Ar Bauskas novada administrācijas 2012.gada 10.februāra lēmumu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 005 0061 piešķirts nosaukums „X”.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes vienība „X” 0,4970 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals,
piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.4, 21.p.

Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
piekritību.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktu Lāsmai G. 2010.gada 31.maijā izbeidzās zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību „X” 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Zemes vienība atrodas Vecsaules pagastā.
Zemes nomas pirmtiesības Lāsma G. likumā noteiktajā termiņā nav izmantojusi.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienībai ,,X” noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme,
uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tās platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Vecsaules pagasta teritorijas plānojumā
noteikto minimālo zemesgabala platību 2 ha.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.b) punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas
plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,X” 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals,
piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
piekritību.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktu Guntai D. 2010.gada 31.maijā izbeidzās zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību ,,X” 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Zemes vienība atrodas Vecsaules
pagastā. Zemes nomas pirmtiesības Gunta D. likumā noteiktajā termiņā nav izmantojusi.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienībai ,,X” noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība „X” 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atbilst zemes starpgabala statusam, jo tās
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Vecsaules pagasta teritorijas
plānojumā noteikto minimālo zemesgabala platību 2 ha.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.b) punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Vecsaules pagasta teritorijas
plānojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,X” 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals,
piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„X” Dāviņu pagastā .
Saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību pašvaldībai” nekustamā īpašuma „X”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša pašvaldībai.
Nekustamais īpašums „X”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no vienas
zemes vienības 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkām uz tās – dzīvojamā māja
(būves kadastra apzīmējums X), saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums X), saimniecības
ēka (būves kadastra apzīmējums X), šķūnis (būves kadastra apzīmējums X), pagrabs (būves
kadastra apzīmējums X), saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums X).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 31.oktobrī pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.16 ,,Dāviņu pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas noteikumi,
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kas apstiprināti ar Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”,
teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 18., 28.
un 29.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „X”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienībai 1,10 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 23.februārī

prot.Nr.4, 24.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Brunavas pagasta TDP 1993.gada 18.maija 20.sasaukuma 18.sesijas lēmumu
Arnoldam S. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 3,3 ha platībā piemājas saimniecības „X”
izveidošanai.
Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, sastāvā ir: zemes vienība 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums X) un pirts
(būves kadastra apzīmējums X).
Arnolds S. ir miris.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu noteikts, ka Arnoldam S. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesībās uz Brunavas pagasta „X” zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta
vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
Arnolda S. iespējamie mantinieki ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.septembrim.
Arnolda S. iespējamā mantiniece ir viņa meita Ilga R.. I.R. līdz 2011.gada 1.septembrim
zemes nomas pirmtiesības nav izlietojusi.
Bauskas novada domē 2012.gada 17.janvārī saņemts I.R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.55), kurā izteikts lūgums noslēgt nomas līgumu uz Brunavas pagasta „X” māju zemi 1,0 ha
platībā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Paliekošajai zemes vienībai 2,3 ha platībā nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam, zemes starpgabali
lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās daļas
2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ēku – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums X) un pirts (būves kadastra apzīmējums
X) uzturēšanai izveidot atsevišķu zemesgabalu 1.0 ha platībā, atdalot to no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X 3,3 ha platībā, (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals).
2. Noteikt, ka izveidotais zemesgabals 1,0 ha platībā ir piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Izveidotajam zemesgabalam 1,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka paliekošais zemesgabals 2,3 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
5. Paliekošajam zemesgabalam 2,3 ha platībā piešķirt nosaukumu „X”.
6. Paliekošajam zemesgabalam „X” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemesgabalu platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ilgu R. šā lēmuma 1.punktā minēts zemesgabala nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”.
9. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz mantojuma apliecinošo dokumentu
iesniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2021.
10. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 23.februārī

prot.Nr.4, 25.p.

Par zemes vienības „X” Īslīces pagastā, kadastra apzīmējums
X, daļas iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 25.janvārī saņemts Andra B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/91), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi 12,42 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagasta „X”.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 3.
Nekustamais īpašums „X” 31,45 ha kopplatībā, kadastra Nr.X, sastāv no vienas zemes
vienības 31,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Andrim B., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
12,42 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Andri B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības „X” Īslīces pagastā ar kadastra apzīmējumu X daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 16.janvārī saņemts Dzintras S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/55), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības „Kristāli”,
kadastra apzīmējums X, divas daļas 5,49 ha kopplatībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 21,9 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Dzintrai S., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības „Kristāli” ar kadastra apzīmējumu
X divas daļas 5,49 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dzintru S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.janvārī saņemts Dzintras S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/55), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,06 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 18,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Dzintrai S., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
1,06 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dzintru S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par Bauskas pilsētas domes Zemes komisijas 2009.gada 7.janvāra lēmuma „Par
īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un zemes izpirkšanu Rūpniecības ielā X,
Bauskā” 2.- 6.punkta atcelšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
sadali un piekritību.
Bauskas novada domē 2011.gada 30.novembrī saņemta Mirjamas J., Annas M. un Fanijas K.
pilnvarotās personas Aigara U. iesniegums ar lūgumu pārskatīt Bauskas pilsētas domes Zemes
komisijas 07.01.2009. lēmuma „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un zemes izpirkšanu
Rūpniecības ielā X, Bauskā” punktus, kas atļauj Mirjamai J., Annai M. un Fanijai K. par samaksu
privatizācijas sertifikātos iegūt īpašumā zemesgabala daļu Rūpniecības ielā X, Bauskā 232 m2
platībā.
Izskatot Aigara U. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 07.01.2009. pieņēma lēmumu „Par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz zemi un zemes izpirkšanu Rūpniecības ielā X, Bauskā”, ar kuru bijušo zemes
īpašnieku mantiniecēm - Mirjamai J., Annai M. un Fanijai K. atjaunoja īpašuma tiesības uz zemi
Rūpniecības ielā X, Bauskā 0,0594 ha platībā. Savukārt zemesgabala daļu Rūpniecības ielā X,
Bauskā 232 m2 platībā Mirjamai J., Annai M. un Fanijai K. nodeva īpašumā par samaksu
privatizācijas sertifikātos un apstiprināja maksu Ls 798 vai 28,5 privatizācijas sertifikāti.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu bijušo zemes
īpašnieku mantiniecēm Mirjamai J., Annai M. un Fanijai K., kuras nav Latvijas Republikas
pilsones, nav tiesības iegūt īpašumā par maksu zemesgabala daļu Rūpniecības ielā X, Bauskā 232
m2 platībā.
Lai mantinieces varētu atgūt mantojamo zemi un ierakstīt zemesgrāmatā, nepieciešams atdalīt
izpērkamo daļu 232 m2 platībā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam
zemesgabals 232 m2 platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību. Pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, zemesgabals ir piekrītošs pašvaldībai un uz attiecīgās pašvaldības vārda
reģistrējams zemesgrāmatā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 2.panta pirmo daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Bauskas pilsētas teritorijas plānojumu,

Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Bauskas pilsētas domes Zemes komisijas 07.01.2009. lēmuma „Par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz zemi un zemes izpirkšanu Rūpniecības ielā X, Bauskā” 2.- 6.punktu.
2. No zemes vienības 826 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu X atdalīt zemesgabalu 232 m2 platībā
(saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals).
3. Noteikt, ka atdalītais zemesgabals 232 m2 platībā Bauskā ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Atdalīto zemesgabalu 232 m2 platībā pievienot Bauskas novada pašvaldības īpašumam
Rūpniecības ielā X, Bauskā, kadastra Nr. X.
5. Atdalītajam zemesgabalam 232 m2 platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.
6. Noteikt, ka uz paliekošo zemes vienību 594 m2 platībā, kadastra apzīmējums X, pamatojoties uz
Bauskas pilsētas domes Zemes komisijas 07.01.2009.lēmuma „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz
zemi un zemes izpirkšanu Rūpniecības ielā X, Bauskā” 1.punktu atjaunojamas īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi Mirjamai J., Annai M. un Fanijai K. (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
7. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniekam Voldemāram
Čačam sagatavot dokumentus un organizēt atdalītā Bauskas novada pašvaldības zemesgabala
uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 23.februārī

prot.Nr.4, 29.p.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.X
Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē saņemta Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” vēstule (reģistrēta ar Nr.3061) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. X Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” iesniegumu,
Bauska novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības ar platību 878 m²,
kadastra apzīmējums X, un garāžas ēkas ar platību 100,4 m², kadastra apzīmējums X, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000429945. Pašvaldības funkciju veikšanai minētais
nekustamais īpašums pašreiz nav nepieciešams.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes
vienību ar platību 0,0878 ha, kadastra apzīmējums X, kopā ar uz tās esošo ēku- garāžas ar
platību 100,4 m², kadastra apzīmējums X, Gailīšu pag., Bauskas nov., nomnieku noskaidrojot
mutiskā izsolē un nosakot nomas termiņu – 3 (trīs gadi).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt iepriekšminētā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt nomas
līgumu saskaņā ar izsoles rezultātiem.
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Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziņojumu
Nr.405000634.
Bauskas novada dome Uzvaras ielā 1, Bauskā, izskatot 2012.gada 26.janvārī ar
Nr.3-14.6/92 reģistrēto Ērika M., dzīvesvietas adrese: X, gada laikā administratīvi nesodīts par
Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk - CSN) pārkāpumiem, iesniegumu, k o n s t a t ē j a :
2012.gada 25.janvārī plkst. 1001 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Māris Kļaviņš
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 135.11.punkta prasības, 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā Dārza ielā 12A, Bauskā, stāvēšanai ir novietots
transportlīdzeklis AUDI 80 ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļa
vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.marta
noteikumiem Nr. 182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” tika sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums Nr. 405000634 par administratīvā pārkāpuma,
kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 149.10 panta
piektās daļas 11.punktā izdarīšanu un uzlikts naudas sods Ls 30 apmērā.
2012.gada 26.janvārī tika saņemts minētā transportlīdzekļa vadītāja Ērika M. iesniegums,
kurā viņš lūdz pārskatīt ar 2012.gada 25.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu Nr.405000634 uzlikto naudas sodu. Norāda, ka novietojis transportlīdzekli zem
zīmes, jo transportlīdzekļu stāvvieta, Dārza ielā Bauskā, bija aizpildīta, turpretim ceļa kreisā
puse, iepretim Mūsas aptiekai, kur atļauta apstāšanās, bija ar sniega valni, kas traucēja Ē.M., kā
II grupas invalīdam ar kustību traucējumiem, izkāpšanu. Ē.M. uzskata, ka ticis nostādīts
nevienlīdzīgā situācijā pret citu transportlīdzekļa vadītāju, kurš izdarījis identisku administratīvo
pārkāpumu. Pārkāpumu atzīst, taču izdarītais pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu
satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai. Lūdz atzīt pārkāpumu par maznozīmīgu un atbrīvot no
uzliktā naudas soda.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā pārkāpuma
lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā
izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un
pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir
nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz
kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās
personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku

liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus, kuri veikti pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā, nepārprotami redzams, ka transportlīdzeklis AUDI 80 ar valsts
reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai 326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā
un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā iepriekš minēto
un Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (Ja pārkāpti apstāšanās un stāvēšanas
noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas,
kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolupaziņojumu...), Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam Mārim Kļaviņam bija tiesības un
pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu par administratīvo
pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 149.10 panta piektās daļas 11.punktā, izdarīšanu un uzlikt
naudas sodu Ls 30,- apmērā.
CSN 291.pants nosaka, ka 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja
krustojuma nav, līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās,
kur uz ceļa izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas,
uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits
tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.
CSN 135.11.punktā noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt 326.ceļa zīmes darbības zonā.
CSN 282.26.punkts noteic 326.zīme "Apstāties aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts
apstāties un stāvēt. Ceļu satiksmes likuma 2.panta 1.punktā noteikts, ka šā likuma mērķis ir
noteikt ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus
Latvijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām
personām piederošo mantu. Savukārt šī likuma 36.pants nosaka, ka ceļu satiksmes organizācijas
mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli
garantēt tās drošību.
CSN 135.11.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma normās noteikto likuma un
ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu. Stāvēšanas aizliegums 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā, ir vērsts uz to, lai tiktu nodrošināta ritmiska ceļu satiksmes
norise. No tā izriet, ka prasība ievērot ar ceļa zīmēm ievesto satiksmes režīmu pašos pamatos ir
vērsta uz satiksmes dalībnieku drošību. Tādējādi, ja atbilstoši ceļa zīmei transportlīdzekļiem ir
aizliegts stāvēt kādā noteiktajā ceļa teritorijā, iemesls tam ir satiksmes dalībnieku drošības
apsvērumi.
Ņemot vērā, ka ar ceļa zīmi noteiktais ceļu satiksmes režīms ir pamatots ar drošības
apsvērumiem, šo režīmu neievērojot, apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem rodas
automātiski. (skat. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu Lietā Nr.A42660808 143/AA430392-10/7).
Kā pieņemts tiesu praksē un norādīts Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 6.marta
spriedumā lietā Nr. A42461906 143/AA43-0367-09/14 - transportlīdzekļa vadītāja kā satiksmes
dalībnieka pienākums ir pārliecināties par ceļa zīmju darbību konkrētajā vietā pirms
transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai.
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Saskaņā ar CSN 4.punktu ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. Šo noteikumu 34.punkts nosaka, ka
transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama
transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošo
normatīvo aktu prasības. Proti, transportlīdzekļa vadītājam braucot jāvadās pēc izvietotajām ceļa
zīmēm.
CSN 2.punktā teikts, ka šie noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā. Līdz ar to
ceļu satiksmes dalībnieku pienākums ir ievērot luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu
prasības visā Latvijas teritorijā.
Ērika M. izdarītais pārkāpuma fakts ir pierādīts ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu, fotouzņēmumiem, kuri veikti
pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskā kārtības sargu paskaidrojumiem.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, konstatēts atbildību par administratīvo
pārkāpumu pastiprinošs apstāklis – pārkāpums izdarīts vietā, kur ir augsta satiksmes intensitāte
(darba dienā pilsētas centrā). Administratīvo pārkāpumu mīkstinošs apstāklis - gada laikā nav
sodīts par CSN pārkāpumiem.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska,
vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
LAPK 11.pants nosaka, ka administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz
neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo
seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi
šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.
Saskaņā ar LAPK 21.panta otro daļu ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja
par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis
draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, Ērika M. izdarītais administratīvais pārkāpums
nav atzīstams par maznozīmīgu un konkrētajā gadījumā LAPK 21.pants nav piemērojams.
Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka
normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu
un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.
No LAPK 32.panta ir secināms, ka par administratīvo pārkāpumu nevar tikt piemērots
sods ārpus ietvariem, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto
pārkāpumu. Apstākļi, kas saskaņā ar LAPK 32.pantu ir ņemami vērā, piemērojot administratīvo
sodu, ietekmē piemērojamo sodu tikai normatīvajā aktā noteiktās sankcijas ietvaros (skat.
Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 4.janvāra spriedumu lietā Nr. AA-987-06).
Ēriks M. ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās
daļas 11.punktu, kuras sankcija paredz uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit
latu apmērā. Tādējādi atzīstams, ka likumdevējs imperatīvi ir noteicis, ka konstatējot
administratīvo pārkāpumu, par kuru atbildība ir paredzēta LAPK 149.10 panta piektās daļas
11.punktā iestādei nav rīcības brīvības soda noteikšanā. Pie šādiem apstākļiem iestādei ir jāizdod
konkrēta satura administratīvais akts – jāuzliek personai administratīvais naudas sods trīsdesmit
latu apmērā. Tas nozīmē, ka, konstatējot attiecīgo pārkāpumu, iestādei nav nepieciešams vērtēt
lietas apstākļus, lai pamatotu konkrēta soda apmēra piemērošanu un pietiek tikai ar pārkāpuma
konstatāciju. Proti, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedriskās kārtības nodaļas darbiniekiem nav pienākuma vērtēt piemērojamā soda apmēru un
veidu, jo likums nosaka tikai vienu soda veidu un apmēru. Konstanta soda piemērošana
atzīstama par samērīgu un atsevišķu lietderības apvērumu izvērtēšanu neprasa.
Līdz ar iepriekš izklāstīto secināms, ka lietā nav neviena objektīva, likumīga un pamatota
iemesla, lai piemēroto sodu atceltu.
3

Pamatojoties uz augstāk teikto, izvērtējot administratīvā akta (lēmuma) lietderību, saskaņā
ar LAPK 1. un 22.pantu, ietverot administratīvā procesa vispārējos tiesību principus saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 4.pantu, vadoties pēc APL 81.panta otrās daļas
1.punkta, LAPK 243.panta, 244.panta un 286.panta pirmās daļas 1.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” 3 (I.Dombrovska,
J.Rumba, G.Tarvids), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, E.Milllers), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Māra Kļaviņa 2012.gada 25.janvārī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000634 pieņemto lēmumu par naudas soda Ls 30
uzlikšanu atstāt negrozītu, bet Ērika M. sūdzību noraidīt.
Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās
daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam Lauku ielā X, Bauskā.
Bauskas novada domē 24.01.2012. saņemts SIA „G-Bergs” iesniegums (reģistrēts ar
Nr.214), kurā izteikts lūgums par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam Lauku ielā X,
Bauskā, kadastra apzīmējums X.
Izskatot SIA „G-Bergs” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1997.gada 10.decembrī pieņēma lēmumu „Par
īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Bauskā, Lauku ielā X”, ar kuru Arvīdam D. tika atzītas
īpašuma tiesības uz zemi Bauskā, Lauku ielā X platībā līdz 1200 m². Veicot zemesgabala
Lauku ielā X, Bauskā instrumentālo uzmērīšanu, platība ir 1466 m². Starpība sastāda 266 m².
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu bijušajiem
zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem - Latvijas pilsoņiem, ja viņu zemesgabalam piegulošā
zemesgabala platība ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu
vai tā konfigurācija nepieļauj zemesgabala daļas atdalīšanu, ir tiesības šo zemesgabalu iegūt
īpašumā par maksu atbilstoši zemesgabala kadastrālajai vērtībai, maksājot ar privatizācijas
sertifikātiem vai latiem pēc zemes izpircēja izvēles.
Arvīds D. ir miris 1998.gada 11 janvārī. Saskaņā ar zvērinātās notāres Zentas Reliņas
22.12.2011. mantojuma apliecību mantojuma tiesības uz Arvīda D. atstāto mantojumu
apstiprinātas Haraldam V., personas kods X.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Nekustamajam īpašumam Lauku iela X, Bauska, kadastra Nr. X, precizēt platību no
1200 m² uz 1466 m².
2. Nodot Haraldam V. īpašumā par samaksu zemesgabala daļu Lauku ielā X, Bauskā 266
m² platībā.
3. Apstiprināt maksu par īpašumā nododamo zemi ar platību 266 m² - Ls 1197 (viens
tūkstotis simts deviņdesmit septiņi lati) vai 42,75 (četrdesmit divi un 75 simtdaļas) privatizācijas
sertifikātu, kas ieskaitāmi Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā Nr. X.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana” īstenošanai.
2012.gada 3.janvārī saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projekta Nr.11-06-LL19-L413101-000016 „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija
un aprīkošana” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam”
20.panta pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.
3.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2012.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta
Nr.11-06-LL19-L413101-000016 „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
īstenošanai Ls 30 603,15 (trīsdesmit tūkstoši seši simti trīs lati, 15 santīmi) vai ekvivalentu
summu eiro valūtā.
Aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gada 2.ceturksnī.
Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziņojumu
Nr.405000100.
Bauskas novada dome Uzvaras ielā 1, Bauskā, izskatot 2012.gada 13.februārī ar
Nr.3-14.6/162 reģistrēto Ulda G., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, iesniegumu,
konstatēja:
2012.gada 27.janvārī plkst. 1531 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Irīna Mincenberga
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 135.11.punkta prasības, 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā Dārza ielā 12A, Bauskā stāvēšanai ir novietots
transportlīdzeklis FORD MONDEO ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka
transportlīdzekļa vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr. 182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma
protokols-paziņojums par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” tika
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums Nr.405000100 par administratīvā
pārkāpuma, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK)
149.10panta piektās daļas 11.punktā, izdarīšanu un uzlikts naudas sods Ls 30.
2012.gada 13.februārī tika saņemts minētā transportlīdzekļa vadītāja Ulda G. iesniegums,
kurā viņš lūdz pārskatīt ar 2012.gada 27.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolu paziņojumu Nr.405000100 uzlikto naudas sodu. Norāda, ka novietojis transportlīdzekli zem
zīmes, jo vedis bērnu, kuram bija vēdera sāpes, uz poliklīniku. Pārkāpumu atzīst, taču lūdz
atbrīvot no uzliktā naudas soda, izsakot brīdinājumu.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā pārkāpuma
lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā
izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un
pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir
nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz
kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās
personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku
liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).

LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus, kuri veikti pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā, nepārprotami redzams, ka transportlīdzeklis FORD MONDEO ar
valsts reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai, 326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības
zonā un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā iepriekš
minēto un Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā sakarā
ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam
Irīnai Mincenbergai bija tiesības un pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 149.10 panta piektās daļas
11.punktā, izdarīšanu un uzlikt naudas sodu Ls 30 apmērā.
CSN 291.pants nosaka, ka 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja
krustojuma nav, līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās,
kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas,
uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits
tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.
CSN 135.11.punktā noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt 326.ceļa zīmes darbības zonā.
CSN 282.26.punkts noteic 326.zīme "Apstāties aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts
apstāties un stāvēt.
CSN 135.11.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma normās noteikto likuma un
ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu. Stāvēšanas aizliegums 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā, ir vērsts uz to, lai tiktu nodrošināta ritmiska ceļu satiksmes
norise. No tā izriet, ka prasība ievērot ar ceļa zīmēm ievesto satiksmes režīmu pašos pamatos ir
vērsta uz satiksmes dalībnieku drošību. Tādējādi, ja atbilstoši ceļa zīmei transportlīdzekļiem ir
aizliegts stāvēt kādā noteiktajā ceļa teritorijā, iemesls tam ir satiksmes dalībnieku drošības
apsvērumi.
Saskaņā ar CSN 4.punktu ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. Šo noteikumu 34.punkts nosaka, ka
transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama
transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošo
normatīvo aktu prasības. Proti, transportlīdzekļa vadītājam braucot jāvadās pēc izvietotajām ceļa
zīmēm.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska,
vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
Saskaņā ar LAPK 21.panta otro daļu ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja
par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis
draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, uzklausot U.G. paskaidrojumus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka U.G. izdarītais administratīvais pārkāpums ir atzīstams par
maznozīmīgu un konkrētajā gadījumā piemērojams LAPK 21.pants.
U.G. darbībās ir konstatējams LAPK 149.10 panta piektās daļas 11.punktā paredzētā
administratīvā pārkāpuma sastāvs. Vienlaikus, izvērtējot visus lietā esošos pierādījumus,
Bauskas novada dome uzskata, ka nav nepieciešams piemērot LAPK noteiktos represīvos
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līdzekļus, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība un U.G. tiktu audzināts likumu ievērošanas un
sadzīves noteikumu cienīšanas garā.
U.G. ceļu satiksmē izdarītais administratīvais pārkāpums atzīstams par pārkāpumu, par
kuru paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus, pie tam lietā esošie pierādījumi
apliecina, ka šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu
mantai, līdz ar to tas ir atzīstams par maznozīmīgu. Tātad pie konkrētajiem lietas apstākļiem ir
pietiekams pamats piemērot LAPK 21.pantu. Proti, minētā panta pirmā daļa paredz: ja izdarītais
administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt
lietu, var atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu
aizrādījumu.
LAPK 23.pantā uzskaitīti administratīvie sodi, kas ir piemērojami par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu. No LAPK 23.panta satura redzams, ka mutvārdu aizrādījums nav soda
veids. No LAPK 21.panta pirmās daļas izriet, ka mutvārdu aizrādījums tiek izteikts tādā
gadījumā, ja persona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības pārkāpuma maznozīmīguma dēļ.
Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ir nepieciešams izdarīt lietderības apsvērumus par
administratīvā soda nepieciešamību, lai nonāktu pie taisnīgākā un piemērotākā risinājuma
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 21.pantu, 285.pantu, 286.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, I.Dombrovska, V.Grigorjeva, U.Kolužs,
J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” 6 ( J.Cielavs, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Purmale, A.Feldmanis, V.Veips), „atturas” nav, NOLEMJ:
Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Irīnas Mincenbergas 2012.gada 27.janvārī ar
administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000100 pieņemto lēmumu par naudas
soda Ls 30 apmērā uzlikšanu un izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu, izsakot Uldim G.
mutvārdu aizrādījumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās
daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Par A.Mackevičas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu
pamatskola” direktora amata.
Bauskas novada domē saņemts Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu
pamatskola” direktores Agneses Mackevičas 2012.gada 19.janvāra iesniegums, kurā izteikts
lūgums 2012.gada 1.martā izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu,
tas ir, pusēm savstarpēji vienojoties.
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam A.Mackevičas atbrīvošanai
no amata ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums (2012.gada 14.februāra
vēstule Nr.1-16/779).
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2012.gada 1.martā Agnesi MACKEVIČU no Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora amata.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājai
Aijai SPRIŅĶEI:
2.1. izveidot nodošanas un pieņemšanas komisiju, nosakot tai uzdevumu līdz 2012.gada
29.februārim nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju un nodošanu
vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora pienākumu izpildītājam;
2.2. līdz 2012.gada 27.februārim izsludināt konkursu uz vakanto vispārējās izglītības iestādes
„Mežgaļu pamatskola” vadītāja amatu.
3. Uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim VEIPAM izveidot vispārējās izglītības
iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora amata pretendentu atlases un izvērtēšanas komisiju.
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Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijas
nolūkā, ņemot vērā izveidotās darba grupas vadītāja – Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka Jāņa Feldmaņa ziņojumu un izteiktos priekšlikumus par jaunu uzdevumu noteikšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, nododot tās kompetencē
jautājumus, kas saistīti ar Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanu,
vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.punkta un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta trešās daļas 3.punktu, 30.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Noteikt, ka:
1.1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” kompetencē ir visi
jautājumi, kas saistīti ar Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanu, tajā skaitā
organizēšana, koordinācija, kontrole u.c.;
1.2. šā lēmuma 1.1.punktā izpildes nodrošināšanai iestādē „Bauskas novada administrācija”
izveidojama jauna amata vienība „vecākais meistars (transportā)” ar mēnešalgu Ls 630;
1.3. transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijas 1.kārtas ietvaros iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskajā nodaļā iekļaujamas deviņas amata vienības „autobusa
vadītājs”, tās neveidojot no jauna, bet pārņemot amata vienības no šādām Bauskas novada
pašvaldības iestādēm:
1.3.1. amata vienības „automobiļa vadītājs” un „autobusa vadītājs” no iestādes „Īslīces
pagasta pārvalde”;
1.3.2. divas amata vienības „autobusa vadītājs” no iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde”;
1.3.3. amata vienību „autobusa vadītājs” no iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde”;
1.3.4. amata vienību „autobusa vadītājs” no iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”;
1.3.5. amata vienību „autobusa vadītājs” no iestādes „Codes pamatskola”;
1.3.6. amata vienību „autobusa vadītājs” no iestādes „Vecsaules pamatskola”;
1.3.7. amata vienību „autobusa vadītājs” no iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”.
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
2.pielikuma sadaļā „Saimnieciskā nodaļa” šādus grozījumus:
2.2.
aizstāt 1.punktā skaitli „900” ar skaitli „990”;
2.

2.3.
aizstāt 9.punktā skaitli „550” ar skaitli „600”;
2.4.
iekļaut amata vienību „vecākais meistars (transportā)” ar mēnešalgu Ls 630;
2.5.
iekļaut deviņas amata vienības „autobusa vadītājs” ar šādām mēnešalgām: trīs
darbinieki ar mēnešalgām Ls 370, četri darbinieki ar mēnešalgām Ls 350 un divi darbinieki
ar mēnešalgām Ls 330;
2.6.
izslēgt amata vienību „sētnieks” ar mēnešalgu Ls 200;
2.7.
aizstāt vārdu „sargs” ar vārdiem „ēkas un teritorijas uzraugs”.
3. Izteikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
„Saimnieciskā nodaļa” jaunā redakcijā:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Amats
Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Darba aizsardzības galvenais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Speciālists
Speciālists
Speciālists
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Vecākais meistars (transportā)
Automobiļa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs

nolikuma

2.pielikuma

sadaļu

Mēnešalga Ls
Ls 990
Ls 720
Ls 720
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 600
Ls 550
Ls 550
Ls 149
Ls 188
Ls 213
Ls 288
Ls 200
Ls 200
Ls 200
Ls 200
Ls 200
Ls 630
Ls 360
Ls 370
Ls 370
Ls 370
Ls 350
Ls 350
Ls 350
Ls 350
Ls 330
Ls 330

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei, iestādes „Bauskas novada
administrācija” vadītājai D.Ludrikai:
4.2. sakarā ar darba devēja maiņu (darba tiesisko attiecību turpināšanu iestādē „Bauskas
novada administrācija”) pārjaunot darba līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem šā lēmuma
1.3.punktā minētos amatus;
4.3. pārņemt iestādes „Bauskas novada administrācija” turējumā šādas Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekļu vienības – autobusus:
2

4.1.1. no iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” autobusus Setra S210HD (valsts reģistrācijas
numurs FG 9735) un Ford Transit (valsts reģistrācijas numurs HE 1801);
4.1.2. no iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” autobusus Mercedes Benz Intouro E (valsts
reģistrācijas numurs HN 7283) un Ford Transit (valsts reģistrācijas numurs FV 1827);
4.1.3. no iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” autobusu Mercedes Benz Intouro E (valsts
reģistrācijas numurs HN 7285);
4.1.4. no iestādes „Vecsaules pamatskola” autobusu Mercedes Benz 303 (valsts reģistrācijas
numurs GB 8462);
4.1.5. no iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” autobusu Setra S210HD (valsts reģistrācijas
numurs GL 1261);
4.1.6. no iestādes „Codes pamatskola” autobusu MAN (valsts reģistrācijas numurs FC 5646);
4.1.7. no iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” autobusus Ford Transit
(valsts reģistrācijas numurs FD 2217) un Iveco Spa 59 (valsts reģistrācijas numurs
DT 8825).
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Par Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ievērojot izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā kā rezultātā iestādei uzdoti papildu uzdevumi Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas jomā,
vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu projekts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 23.februārī

prot.Nr.4, 8.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvalžu nolikumos.
Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijas 1.kārtas ietvaros
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajā nodaļā iekļautas deviņas amata
vienības „autobusa vadītājs”, tās neveidojot no jauna, bet pārņemot amata vienības no citām
Bauskas novada pašvaldības iestādēm, tajā skaitā no pagastu pārvaldēm.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta trešās
daļas 3.punktu, 30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma pielikumā
„Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādus grozījumus:
1.1.
svītrot 4.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „automobiļa vadītājs”;
1.2.
svītrot 5.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”.
2. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumā „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādus grozījumus:
2.1. svītrot 5.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”;
2.2. svītrot 6.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”.
3. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumā „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādu grozījumu - svītrot 9.punktu,
izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”.
4. Noteikt, ka pagastu pārvalžu darbinieki, kas ieņem šā lēmuma 1., 2. un 3.punktā minētos
amatus, darba tiesiskās attiecības turpina Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas
novada administrācija” uz līdzšinējiem nodarbinātības noteikumiem līdz brīdim, kad tie
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiks izmainīti.
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Par grozījumiem 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijas 1.kārtas ietvaros
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajā nodaļā iekļautas deviņas amata
vienības „autobusa vadītājs”, tās neveidojot no jauna, bet pārņemot amata vienības no citām
Bauskas novada pašvaldības iestādēm, tajā skaitā no izglītības iestādēm.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta trešās
daļas 3.punktu, 30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Izdarīt ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu apstiprinātajos
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstos šādus
grozījumus:
1.1. svītrot 1.pielikumā „Bauskas Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” 9.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”;
1.2. svītrot 7.pielikumā „Codes pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” 11.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”;
1.3.
svītrot 12.pielikumā „Vecsaules pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” 9.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”;
1.4.
svītrot 16.pielikumā „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimniecisko
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” 5.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata
vienību „autobusa vadītājs”.
2. Noteikt, ka izglītības iestāžu darbinieki, kas ieņem šā lēmuma 1.punktā minētos amatus darba
tiesiskās attiecības turpina Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” uz līdzšinējiem nodarbinātības noteikumiem līdz brīdim, kad tie normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā tiks izmainīti.
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