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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
bāriņtiesas locekles Inas Nikolajevas 2012.gada 21.augusta iesniegumu par viņas atbrīvošanu no
amata,
pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no
amata pēc viņa vēlēšanās,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atbrīvot no amata Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
bāriņtiesas locekli Inu Nikolajevu 2012.gada 31.augustā.
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Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”
īstenošanai.
2010.gada 20.oktobrī noslēgts trīspusējs civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas
Vides ministriju, SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” un Bauskas novada domi par Kohēzijas
fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanu.
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, tajā skaitā kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskā” īstenošanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. 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 Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanai ar mērķi nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 270 000 (divi simti septiņdesmit tūkstoši lati) vai ekvivalentu
summu eiro valūtā, paredzot naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”,
kuras 100 % kapitāla daļu pieder Bauskas novada pašvaldībai, pamatkapitālā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gada martā..
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par galvojumu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
2010.gada 20.oktobrī noslēgts trīspusējs civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas
Vides ministriju, SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” un Bauskas novada domi par Kohēzijas
fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanu.
2012.gada 17.augustā Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” valdes locekļa Gunāra Akmeņlauka iesniegums „Par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējumu un kredīta galvojumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskā”” ar lūgumu galvot SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” aizņēmumu Ls 269 869
(divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi lati) projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanai.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 26.panta otro daļu, likuma „Par valsts budžetu
2012.gadam” 20.panta septīto daļu, kas pieļauj pašvaldībai sniegt galvojumu par tām parāda
saistībām, kuras uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
17.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo attiecināmo izmaksu
līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut sniegt
galvojumu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, kuras kapitāla daļu īpašnieks 100 % ir Bauskas
novada pašvaldība, aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu
likmi vai citā kredītiestādē ar kapitālsabiedrībai izdevīgāko procentu likmi Kohēzijas fonda
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
līdz Ls 269 869 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gadā janvārī un aizņēmuma izmaksa paredzēta 2013.gada maijā un
novembrī.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par A.T. iesniegumu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 10.augustā saņemts Arvja T., dzīvesvietas adrese:
Dārza iela 13-10, Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā izteikts lūgums atcelt Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora Raimonda
Ţabova 2011.gada 28.decembra rīkojumu Nr.3-1/6, ar kuru Arvis T. atskaitīts no izglītības
iestādes izglītojamo skaita.
Iepazīstoties ar lietas apstākļiem, Bauskas novada dome konstatēja tālāk minēto.
Saskaņā ar 2011.gada 28.decembra rīkojumu Nr.3-1/6 Arvis T. par iestādes iekšējās
kārtības noteikumu neievērošanu, izglītības iestādes neapmeklēšanu atskaitīts no iestādes
izglītojamo skaita.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde” (turpmāk –
Pārvalde) ir rūpīgi izvērtējusi situāciju un lūgusi arī Bauskas Valsts ģimnāzijas vadības
skaidrojumu.
Izvērtējot izglītības iestādes sniegto informāciju, Pārvalde secinājusi, ka izglītības
iestādes vadība, klases audzinātāja un atbalsta personāls ir rīkojušies atbilstoši ārējiem
normatīvajiem aktiem un saskaņā ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Pēc
izglītības iestādes sniegtā skaidrojuma Pārvalde secinājusi, ka Arvis T. nesniedza informāciju
izglītības iestādei par ilgstošajiem kavējumu iemesliem, kā arī neatsaucās vairākkārtējiem
izglītības iestādes aicinājumiem risināt jautājumu par iestādes iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanu, regulāriem skolas apmeklējumiem, individuāla mācību plāna sastādīšanu vai atbalsta
pasākumu piedāvājumu.
Pārvalde 2011.gada 14.decembrī saņēma Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora Raimonda
Ţabova iesniegumu par 11.klases izglītojamā Arvja T. ilgstošajiem un neattaisnotajiem
kavējumiem. Ņemot vērā, ka Izglītības likuma 4.pants nosaka, ka obligāta ir pamatizglītības
iegūšana, vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, Pārvalde
ieteica lemt par iespējām Arvim T. turpināt izglītību Bauskas Valsts ģimnāzijā.
Izglītības iestāde vairākkārt telefoniski ir sazinājusies ar Arvi T. un lūgusi iesniegt
attaisnojošus dokumentus par izglītības iestādes neapmeklēšanas iemesliem, kā arī veikusi
apsekošanu Arvja T. dzīvesvietā. Ierodoties T. deklarētajā dzīvesvietā, sociālie darbinieki
konstatējuši, ka Arvis T. atrodas mājās, bet sociālos darbiniekus un izglītības iestādes atbalsta
personālu savā dzīvoklī neielaida. 2012.gada 13.jūnijā Bauskas Valsts ģimnāzijā tika iesniegts
attaisnojošs dokuments par visa mācību gada kavējumiem, kas viennozīmīgi uzskatāma par
novēlotu rīcību. Attaisnojošajā dokumentā, kurš tika iesniegts izglītības iestādei, kā skolas
neapmeklēšanas iemesls ir minēta nepārtraukta ārstēšanās stacionārā. Savukārt pieprasot
informāciju no Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa, izglītības iestāde
saņēma informāciju, ka Arvim T. 2011./2012.m.g. laikā ir sastādīti seši (23.09.2011.,
05.10.2011., 24.10.2011., 30.10.2011., 07.11.2011., 07.12.2011) administratīvie pārkāpumu
protokoli. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa sniegtā informācija

nepārprotami norāda, ka Arvis T. nav ilgstoši atradies stacionārā, tātad ģimenes ārsta izsniegtā
izziņa ir nekorekta un neprecīza, un lielākā daļa kavējumu ir neattaisnoti.
Iestādes vadība informēja, ka ģimenes ārsts, kurš izsniedza dokumentu par Arvja T.
nepārtraukto atrašanos stacionārā, ir iesniedzis izglītības iestādes direktoram iesniegumu, kurā ir
izteikts lūgums anulēt izsniegto apliecinājumu. Tātad izglītības iestādē nav attaisnojoša
dokumenta par Arvja T. kavējumiem. Pamatojoties uz to, ka Arvis T. ir pilngadīgs un nav
iesniedzis attaisnojošus dokumentus par ilgstošajiem kavējumiem 2011./2012.m.g. garumā,
izglītības iestādes direktora rīkojums par Arvja T. atskaitīšanu no izglītojamo skaita ir pamatots.
Izglītības iestāde minēto rīkojumu nosūtīja uz Arvja T. deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu,
ierakstītas vēstules formā. Pārvalde secinājusi, ka izglītības iestādes vadības rīcība, risinot šo
jautājumu, ir bijusi profesionāla, vērsta uz sadarbību, kā arī atbilstoša normatīvajiem aktiem.
Pārvalde 2012.gada 30.jūnijā apmeklēja Bauskas Valsts ģimnāziju, lai iegūtu papildus
informāciju par izglītības iestādes veiktajām darbībām un iepazītos ar izglītības iestādes iekšējās
kārtības noteikumiem un dokumentu, kas apstiprina, ka 2010.gada 9.septembrī Arvis T. ar
minēto iekšējo normatīvo aktu ir iepazīstināts un ar savu parakstu ir apliecinājis, ka tos ievēros.
Sarunā ar izglītības iestādes vadību tika noskaidrots, ka Arvja T. iesniegumā norādītais fakts, ka
viņš pats 2012.gada 13.jūnijā Bauskas Valsts ģimnāzijā iesniedzis ģimenes ārsta zīmi, neatbilst
patiesībai, jo viņš izglītības iestādi vispār nav apmeklējis, ģimenes ārsta zīmi, kas vēlāk tika
anulēta, iesniedza viņa māte I.S.
Pārvaldes ieteikums Arvim T. ir izvērtēt savu veselības stāvokli un apsvērt iespējas
turpināt vidējās izglītības ieguvi kādā citā izglītības apguves formā, piemēram, tālmācības,
vakara vai neklātienes programmās.
Savukārt Arvis T. savam 2012.gada 10.augusta iesniegumam ir pievienojis 2012.gada
17.jūlija valsts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” konsultanta slēdzienu un jaunu ģimenes ārsta izrakstu no pacienta medicīniskās kartes,
kas izsniegts 2012.gada 19.jūlijā. Abos pievienotajos medicīnas speciālistu slēdzienos ir norādīta
diagnoze, kas neliedz turpināt mācības izglītības iestādē, bet tai ir rekomendējošs raksturs par
izglītības iestādes apmeklējumu pēc individuāli sastādīta mācību plāna. No izsniegtajiem
atzinumiem Pārvalde secinājusi, ka viens no risinājumiem ir mājas apmācības metoţu
pielietošana vispārējās vidējās izglītības apgūšanā. Mājas apmācības formu izglītojamajiem
Bauskas novadā nosaka novada izveidota pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, kurai ir
iesniedzama šāda dokumentācija – ģimenes ārsta izziņa, ārsta speciālista slēdziens, atzinums par
izglītojamā redzi un dzirdi, izziņa no neirologa, izglītojamā iesniegums un informācija no
izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās, u.c. dokumentācija.
Ievērojot minētos apstākļus, Bauskas novada dome pievienojas Pārvaldes atzinumiem
šajā lietā un uzskata, ka Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” direktora 2011.gada 28.decembra rīkojums Nr.3-1/6 ir pamatots un tiesisks.
Izglītības likuma 54.pantā ir noteikts, ka izglītojamajam ir pienākums apgūt pamatizglītības
programmu, ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu
rīcību nediskreditēt izglītības iestādi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu, 81.panta otrās
daļas 1.punktu, 81.panta piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret”
nav, „atturas” 1 (U.Koluţs), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora
Raimonda Ţabova 2011.gada 28.decembra rīkojumu Nr.3-1/6 atstāt negrozītu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par papildu finansējumu datortehnikas iegādei Bauskas Centrālajai
bibliotēkai.
Ņemot vērā plānoto datortehnikas iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” vajadzībām, kā arī Bauskas novada
pašvaldības 2012.gada budžetā plānotos līdzekļus Bauskas Centrālajai bibliotēkai,
lai nodrošinātu informacionālo un bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un
bibliotēku sistēmas Alise darbību šādās Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībās: Brunavas
pagasta Brunavas bibliotēkā, Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēkā, Ceraukstes pagasta
Ceraukstes bibliotēkā, Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkā, Mežotnes pagasta Strēlnieku
bibliotēkā, Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēkā,
pamatojoties uz Bibliotēku likuma 17.panta otrās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildu finansējumu Ls 2010,00 (divi tūkstoši desmit latu) no rezerves fonda
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” sešu datortehnikas
vienību – sistēmbloku iegādei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktora
vietniecei Mārai Kuļikauskai veikt datortehnikas iegādi Elektronisko iepirkumu sistēmā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Pašvaldības IT
kompetences centra vadītājam Mārtiņam Litauniekam sniegt atbalstu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” datortehnikas iegādē Elektronisko
iepirkumu sistēmā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
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Par finansējuma piešķiršanu Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam
apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanai
struktūrvienībā „V.Plūdoņa memoriālais muzejs „Lejenieki””.
Ņemot vērā Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktores Baibas Šulces
2012.gada 9.augusta iesniegumu Nr.30 „Par apsardzes signalizācijas un videonovērošanas
sistēmu ierīkošanu V.Plūdoņa memoriālajā muzejā „Lejenieki”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās
papildus finansējumu Ls 2990 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit latu) Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejam apsardzes signalizācijas un videonovērošanas
sistēmu ierīkošanai struktūrvienībā „V.Plūdoņa memoriālais muzejs „Lejenieki””.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrība ”Bauska”” projekta realizācijai.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2012.gada
21.jūlijā saņemts biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” (turpmāk –
Biedrība) projekta pieteikums „Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai”. Projekta mērķis ir veicināt invalīdu integrāciju
sabiedrībā, dot iespēju cilvēkiem ar dažādām saslimšanām tikties kopīgi dažādos kultūras un
sporta pasākumos. Projekta ietvaros paredzētas sporta sacensības 2012.gada 24.novembrī un
Ziemassvētku pasākums Biedrības biedriem ar ģimenes locekļiem 2012.gada 22.decembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu
nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 5.5.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegtā projekta
„Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu
atvieglošanai” realizācijai finansējumu Ls 490,00 apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem līdzekļiem budžeta sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.
Pielikumā:
1. Projekta pieteikums „„Veselība un sports”, ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai” uz 2 lp.
2. Biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „ Bauska”” reģistrācijas apliecība uz 1
lp..
3. Lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta
un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele” nolikumā.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” (turpmāk - Iestāde) direktora Alvja Feldmaņa
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14,5/1790), kurā izteikts priekšlikums Iestādes darbības
pilnveidošanai izveidot papildus trīs amata vienības.
Divas amata vienības „ēkas un teritorijas uzraugs” izveidot Iestādē, lai nakts laikā
nodrošinātu teritorijas uzraudzību, apkures sezonas laikā uzraudzītu un atbildētu par apkures
katliem un nepieciešamības gadījumā palīdzētu aprūpētājam klientu aprūpē, un vienu amata
vienību „pavārs” izveidot Iestādes struktūrvienībā Dārza ielā 7 k-2, lai piektdienās, sestdienās,
svētdienās un svētku dienās nodrošinātu kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska,
V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” 3 (J.Cielavs, Ā.Gaile, V.Purmale), NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada
domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumā „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” amatu
saraksts” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 6.punktu, ar 2012.gada 1.septembri iekļaujot amata vienību „pavārs” ar
mēnešalgu Ls 260;
1.2. papildināt ar 23.punktu, ar 2012.gada 1.septembri iekļaujot divas jaunas amata vienības
„ēkas un teritorijas uzraugs” ar mēnešalgu Ls 200.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
direktoram Alvim FELDMANIM.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai izveidoto
amatu vienību atlīdzībai nepieciešamo finansējumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos no
budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas vispārējās
izglītības iestāžu 5.–9.klašu izglītojamajiem no pašvaldības piešķirto līdzekļu
brīvpusdienām obligātās pirmsskolas izglītības un 2.–4.klašu izglītojamajiem
atlikuma” apstiprināšanu.
Pamatojieties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu
Nr.564 „Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam” pamatnostādnēm
par atbalstu ģimenēm ar bērniem, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un Bauskas novada
domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par brīvpusdienu piešķiršanu” 4.punktu, kas nosaka, ka
neizmantotos pašvaldības budžeta līdzekļus brīvpusdienu samaksai izglītības iestādēs vadītājs ir
tiesīgs izlietot 5.–9.klašu izglītojamo ēdināšanai Bauskas novada domes noteiktā kārtībā,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas vispārējās izglītības
iestāžu 5.–9.klašu izglītojamajiem no pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām obligātās
pirmsskolas izglītības un 2.–4.klašu izglītojamajiem atlikuma”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2012.gada 30.augusta noteikumi Nr.15 „Kārtība, kādā tiek
piešķirtas brīvpusdienas vispārējās izglītības iestāžu 5.–9.klašu izglītojamajiem no pašvaldības
piešķirto līdzekļu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas izglītības un 2.–4.klašu izglītojamajiem
atlikuma” uz 2 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību sarakstā.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” direktora Egona Brazauska 2012.gada 7.jūlija iesniegumu Nr.43 par pirmsskolas
grupas izveidi un pirmsskolas pedagoga palīga amata vienību skaita palielināšanu un 2012.gada
8.augusta iesniegumu Nr.45 par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu Vecsaules pamatskolas
struktūrvienībā Jaunsaules pamatskola, kā arī 2012.gada 10.augusta iesniegumu Nr.46,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 7., 10.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Bauskas novada domes 2011.gada
28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm,
ko finansē no pašvaldības budžeta” 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.septembri izveidot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē
„Vecsaules pamatskola” jaunu amata vienību „pirmsskolas pedagoga palīgs ” ar mēnešalgu Ls
200 (divi simti latu).
2. Ar 2012.gada 1.septembri noteikt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē
„Vecsaules pamatskola” amata vienības „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”
mēnešalgu Ls 400 (četri simti latu) iestādes esošā budžeta ietvaros.
3. Ar 2012.gada 1.septembri likvidēt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē
„Vecsaules pamatskola” amata vienību „automobiļa vadītājs” ar mēnešalgu Ls 200 (divi simti
latu), atlīdzībai noteiktos līdzekļus paredzot 1.punktā minētas amata vienības finansēšanai.
4. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu” grozījumus un izteikt 12.pielikumu
„Vecsaules pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” jaunā
redakcijā.
Pielikumā: 12.pielikums „Vecsaules pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Ozolaines
pamatskola” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību sarakstā.
Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijas ietvaros
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajā nodaļā iekļauta amata vienība
„autobusa vadītājs”, to neveidojot no jauna, bet pārņemot amata vienību no Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola”.
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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu apstiprinātajā 11.pielikumā
„Ozolaines pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” šādu
grozījumu:
svītrot 9.punktu, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību „autobusa vadītājs”.
2. Noteikt, ka izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” darbinieks, kas ieņem šā lēmuma
1.punktā minēto amatu 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.
Pielikumā: 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecsaules pamatskola”, kurā iestāde lūdz Bauskas novada administrāciju nodrošināt
2012./2013. mācību gadā izglītojamo pārvadāšanu, Jaunsaules pamatskolas maršrutos ar lielākas
ietilpības (līdz 16 vietām) autobusu. Skolas direktors E.Brazauskis savā iesniegumā informē,
ka paredzēts veikt grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola”
darbinieku amata sarakstos un budžetā sakarā ar autobusa vadītāja amata likvidēšanu.
Veicot esošās situācijas analīzi, tika secināts, ka izglītojamo pārvadājumos iesaistītais
VW Multivan (valsts reģistrācijas numurs GP 4938) ar 6 vietām nav pietiekamas ietilpības.
Jau tagad izglītojamo pārvadāšanai divi esošie maršruti tiek dalīti uz pusēm, kopējais
nobraukums dienā ir 144,6 km. 2012./2013. mācību gadā tiek plānots izglītojamo skaita
pieaugums.
Iesaistot Jaunsaules skolas maršrutos autobusu ar 16 vietām ar atbilstošas kvalifikācijas
autobusa vadītāju, būtu iespējams veikt divus nedalītus maršrutus ar kopējo dienas nobraukumu
93,7 km dienā, kas ļautu samazināt maršruta garumu par 50,9 km dienā. Lielākas ietilpības
autobuss dotu iespējas nodrošināt plānotos izglītojamo pārvadājumus, kā arī veikt papildus
braucienus kultūras, mācību ekskursiju, sporta pasākumu vajadzībām.
Lai sakārtotu skolēnu pārvadājumu jautājumu Jaunsaules pamatskolas maršrutos,
ir lietderīgi izveidot jaunu autobusa vadītāja amata vienību iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskajā nodaļā un piesaistīt maršrutam pašvaldības īpašumā esošu
autobusu IVECO DAILY 4010 ar valsts reģistrācijas numuru DA2039.
Izvērtējot esošo situāciju izglītojamo pārvadājumos ar VW LT35 (valsts reģistrācijas
numurs EH 2237) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ozolaines pamatskola” vajadzībām,
tika secināts, ka ir nepieciešamas izmaiņas darba organizācijā, koordinācijā un kontrolē.
Lai to paveiktu, ir lietderīgi pārņemt autobusa vadītāja amata vienību no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Ozolaines pamatskola” uz iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimniecisko nodaļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
1.un 3.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Sākot ar 2012.gada 1.septembri Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” veikt izglītojamo pārvadājumus Jaunsaules pamatskolas maršrutos, kā arī
papildus braucienus – kultūras, mācību ekskursiju, sporta pasākumu vajadzībām, izmantojot

Bauskas novada pašvaldības autobusu. IVECO DAILY 4010 ar valsts reģistrācijas numuru
DA2039.
2. Papildināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 30.jūlijā) 2.pielikuma „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatpersonu un darbinieku saraksts”
sadaļu „Saimnieciskā nodaļa” ar 34.punktu, iekļaujot jaunu amata vienību „autobusa
vadītājs” uz nepilnu summēto darba laiku (80 stundas mēnesī) ar stundas tarifa likmi Ls 3,10.
3. Pārņemt uz iestādi „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajā nodaļā amata vienību
„autobusa vadītājs” no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ozolaines pamatskola”.
4. Papildināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 30.jūlijā) 2.pielikuma „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatpersonu un darbinieku saraksts”
sadaļu „Saimnieciskā nodaļa” ar 35.punktu, iekļaujot amata vienību „autobusa vadītājs” uz
nepilnu summēto darba laiku (80 stundas mēnesī) ar stundas tarifa likmi Ls 3,10.
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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
vadītāja iecelšanu amatā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka novada
pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai
skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
ņemot vērā to, ka ir saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma vēstule Nr.0116/3840,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Iecelt 2012.gada 3.septembrī Daci PEŅĶI, personas kods 070151-12059, Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora amatā.

2.

Noteikt D.PEŅĶEI mēneša darba algu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
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Par dzīvojamās telpas Stacijas ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
2012.gada 14.augustā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Irisas T., dzīvesvietas adrese: Stacijas ielā X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā
viņa lūdz pagarināt dzīvokļa Stacijas ielā X, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts
Bauskas novada domē 2012.gada 7.augustā.
Izskatot I.T. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Irisa T. īrē dzīvokli Stacijas ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Stacijas ielā X, Bauskā
īres līguma termiņš beigsies 2012.gada 31.augustā.
Dzīvojamajā telpā Stacijas ielā X, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2011.gada
6.septembrī deklarējusi Irisa T. un viņas dēls Aivis T., dzimis 1990.gada 29.jūnijā.
Dzīvojamās telpas īres līguma 3.1.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski)
īres līguma atjaunošanu.
Īrniecei Irisai T. 2012.gada 3.augustā nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Stacijas ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar Irisu T., personas
kods X, līdz 2015.gada 31.augustam.
2. Uzdot dzīvokļu īpašnieku sabiedrības „Stacijas iela 5” (reģistrācijas Nr. 40008128156,
Stacijas iela X, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) valdes priekšsēdētājai V.Zolbergai viena
mēneša laikā veikt grozījumus 31.08.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Stacijas ielā X, Bauskā
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 „Virsaiši 1”-X Codes pagastā īres līguma
pagarināšanu.
2012.gada 14.augustā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Imanta Ķ., dzīvesvietas adrese: „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvokļa „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē 2012.gada 31.jūlijā.
Izskatot I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Imants Ķ. ar ģimeni īrē dzīvokli „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beigsies
2012.gada 31.augustā.
Dzīvojamajā telpā „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov., dzīvo un savu
dzīvesvietu 2011.gada 20.septembrī deklarējis Imants Ķ., sieva Līga Ķ., audžumeita Laura J.,
dzimusi 2008.gada 16.aprīlī, meita Evelīna Ķ., dzimusi 2010.gada 29.jūnijā, meita Nora Ķ.,
dzimusi 2011.gada 31.oktobrī.
Dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma
atjaunošanu.
Īrniekam Imantam Ķ. 2012.gada 7.augustā nav īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar Imantu Ķ., personas kods X, līdz 2013.gada 31.augustam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliņai viena mēneša laikā veikt grozījumus
14.09.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., 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 mājas Zaļajā ielā X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 6.augustā saņemts Irinas Š. iesniegums par
dzīvojamās mājas Zaļajā ielā X, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņai kā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Irinas Š. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka dzīvojamajā māja Zaļajā
ielā X, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0065 001 ir 18 dzīvokļu īpašumi, kuri privatizēti
saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce, un par dzīvojamās mājas pārvaldnieci ievēlēta Irina Š. Ar mājas pārvaldnieci
un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma piektā daļa nosaka, ka
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotā persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un ievēroti šādi
nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošas daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu īpašnieku
savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā
daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās
mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Zaļajā ielā X, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,

Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Zaļajā ielā X, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
ar platību 3887 m2 (kadastra Nr.X) pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
Irinai Š., personas kods X.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli Jolantu
Ķikuti sagatavot nekustamā īpašuma Zaļajā iela X, Bauskā nodošanas un pieņemšanas aktu un
organizēt minētā īpašuma nodošanu.

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 30.augustā

prot.Nr.16, 19.p.

Par nekustamo īpašumu Elejas iela X, Elejas iela X, Elejas iela X, Bauskā
iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.jūlijā saņemts Ņinas E. pilnvarotās personas
Daces G. iesniegums (reģistrēts ar Nr.602), kurā izteikts ierosinājums izskatīt jautājumu par
Ņinai E. piederošo nekustamo īpašumu: Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, Elejas iela X,
Bauskā, kadastra Nr.X un Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr.X ( turpmāk – Īpašumi)
bezatlīdzības iegūšanu pašvaldības īpašumā. Iesniegumā norādīts parāds, kuru īpašniece nevar
samaksāt, vairākkārt ir mēģinājusi pārdot īpašumus par Īpašuma kadastrālo vērtību, taču bez
panākumiem.
Īpašums Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, pieder Ņinai E. saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X un sastāv no zemes
vienības 0,8466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar
Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 9448,00. Nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pēc stāvokļa 2012.gada 1.augustā ir Ls 145,96.
Īpašums Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, pieder Ņinai E. saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X un sastāv no zemes
vienības 0,7587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar
Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 8488,00. Nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pēc stāvokļa 2012.gada 1.augustā ir Ls 131,12.
Īpašums Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, pieder Ņinai E. saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X un sastāv no zemes
vienības 0,8583 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar
Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 8652,00. Nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pēc stāvokļa 2012.gada 1.augustā ir Ls 129,57.
Ievērojot to, ka Īpašumiem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, Bauskas novada dome
atzīst, ka pie šādiem apstākļiem taisnīgi ir pieņemt dāvinājumu atlīdzības nozīmē, proti, piešķirot
īpašniecei finansējumu nodokļu parāda samaksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu,
Civillikuma 1933.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” 2 (I.Dombrovska,
J.Landorfs), „atturas” 1 (Ā.Gaile), NOLEMJ:

1. Iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā no Ņinas E. nekustamos īpašumus: Elejas iela X,
Bauskā, kadastra Nr.X, Elejas iela X, Bauskā, kadastra Nr. X un Elejas iela X, Bauskā, kadastra
Nr.X, noslēdzot ar Ņinu E. dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē.
2. Paredzēt finansējumu Ls 406, 65 apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samaksai par 1.punktā
minētajiem īpašumiem no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.,12.,29. un 34.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2012.gada 23.un 29.augusta atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus:
1.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” skolotājai Lūcijai Zvejniecei par
ilggadēju un godprātīgu darbu iestādē „Īslīces vidusskola”.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.)
2.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Martina Koha
ģimnāzijas direktoram Bo Nordqvist par labdarību un ieguldījumu Hedemoras komūnas
un Bauskas novada pašvaldības ilgtermiņa sadarbības veicināšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”.)
3.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” ģeogrāfijas skolotājai Guntai Čonkai
par ilggadēju un godprātīgu darbu iestādē „Īslīces vidusskola”.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.)
4.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” sākumskolas skolotājai Veltai
Balodei par ilggadēju un godprātīgu darbu iestādē „Īslīces vidusskola”.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.)
5.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” sākumskolas un ekonomikas
skolotājai Ritai Straumītei par nopelniem un ieguldījumu izglītībā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.)
6.
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” pirmsskolas skolotājai Ilgai Ukstiņai
par nopelniem un ieguldījumu izglītībā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.)
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 30.augustā

prot.Nr.16, 20.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu O.M.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.jūlijā saņemts Olgas M. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.601), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 2,19 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 25.jūlija līdz 2012.gada 8.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Olgai M., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 2,19
ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Olgu M. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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.
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 30.augustā

prot.Nr.16, 21.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu L.S.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.jūlijā saņemts Ligitas S. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.615), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,41 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 31.jūlija līdz 2012.gada 14.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ligitai S., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
1,41 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ligitu S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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.
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 30.augustā

prot.Nr.16, 22.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu Īslīces pagastā
iznomāšanu A.P.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.jūlijā saņemts Astrīdas P. iesniegums
(reģistrēts ar Nr.614), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs
daļas 2,96 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 31.jūlija līdz 2012.gada 14.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Astrīdai P., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs
daļas 2,96 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Astrīdu P. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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.
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 30.augustā

prot.Nr.16, 23.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu Īslīces pagastā
iznomāšanu G.S.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.jūlijā saņemts Gunāra S. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.618), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs daļas 1,19 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 31.jūlija līdz 2012.gada 14.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Gunāram S., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs
daļas 1,19 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Gunāru S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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.
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 30.augustā

prot.Nr.16, 24.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu Īslīces pagastā
iznomāšanu A.E.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.jūlijā saņemts Anitas E. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.616), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs daļas 1,99 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 31.jūlija līdz 2012.gada 14.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Anitai E., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X trīs daļas
1,99 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Anitu E. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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.
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 30.augustā

prot.Nr.16, 25.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu Īslīces pagastā
iznomāšanu M.G.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.jūlijā saņemts Martas G. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.600), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X divas daļas 1,08 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 13,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 25.jūlija līdz 2012.gada 8.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Martai G., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X divas
daļas 1,08 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Martu G. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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 daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu D.L.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 13.augustā saņemts Dainas L. iesniegums
(reģistrēts ar Nr.646), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
0,63 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Pagasts” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.524
Nekustamais īpašums „Pagasts” 37,82 ha kopplatībā, kadastra Nr. X, sastāv no 15 zemes
vienībām, t.sk. zemes vienība 15,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 14.augusta līdz 2012.gada 28.augustam 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Dainai L., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
0,63 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dainu L. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas 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 domes priekšsēdētāja V.Veipa ikgadējo atvaļinājumu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 28.augustā saņemts domes priekšsēdētāja Valda
Veipa iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma daļas pārcelšanu sakarā ar darbnespējas lapu „A”
ikgadējā atvaļinājuma laikā – septiņas kalendāra dienas un ikgadējā atvaļinājuma atlikušās daļas
– vienas kalendāra nedēļas – un papildatvaļinājuma – 5 darba dienas – piešķiršanu.
Domes priekšsēdētājam V.Veipam ar 2012.gada 28.jūnija Bauskas novada domes
lēmumu tika piešķirta ikgadējā atvaļinājuma daļa – trīs kalendāra nedēļas no 2012.gada 23.jūlija
līdz 2012.gada 12.augustam. Ikgadējā atvaļinājuma laikā tika iesniegtas divas darbnespējas lapas
„A” (par laika periodiem no 24.07.2012. līdz 27.07.2012. un no 10.08.2012. līdz 19.08.2012.) –
kopā neizmantots ikgadējais atvaļinājums – septiņas kalendāra dienas. Darba likuma 150.panta
sestā daļa nosaka, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas
darbnespējas gadījumā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta
sesto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 15.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba),
„pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Veips), NOLEMJ:
1. Pārcelt sakarā ar darbnespējas lapu „A” ikgadēja atvaļinājuma laikā Bauskas novada domes
priekšsēdētājam Valdim Veipam neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma daļu, 7 kalendāra
dienas, no 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 2.oktobrim.
2. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim Veipam ikgadējā atvaļinājuma
atlikušo daļu – vienu kalendāra nedēļu no 2012.gada 3.oktobra līdz 2012.gada 9.oktobrim un
papildatvaļinājumu 5 darba dienas no 2012.gada 10.oktobra līdz 2012.gada 16.oktobrim.
3. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja V.Veipa pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
un papildatvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis.
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Par grozījumiem nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības
apbalvojumiem”.
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” (apstiprināts Bauskas
novada domes sēdē 2012.gada 26.janvārī) šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.punktu ar 2.5.apakšpunktu:
„2.5. Pateicības raksts.”
2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Iesniegumam jāpievieno:
10.1. rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz vispusīgs personas nopelnu apraksts;
10.2. kandidāta dzīves apraksts (vēlams);
10.3. citu personu atsauksmes (vēlamas).”
3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir vienu reizi gadā, personām
apbalvojumu pasniedz Bauskas novada svētku ietvaros. Nozarē pasniedz vienu
apbalvojumu gadā.”
4. Izteikt 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.3. vispusīgs kandidāta aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt
apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”.”
5. Papildināt 22.punktu ar 22.5. apakšpunktu:
„22.5. citu personu atsauksmes (vēlamas).”
6. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Goda raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva fiziskām personām Ls 50
(piecdesmit latu) apmērā, juridiskām personām un pašvaldības iestādēm līdz Ls 1000
(viens tūkstotis latu) apmērā par izciliem nopelniem novada un valsts mērogā, ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Goda rakstu pasniedz svinīgos apstākļos un
arī jubileju reizēs (5.pielikums).”
7. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

„40. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā
1, Bauskā ne vēlāk kā 30 dienas pirms apbalvojuma pasniegšanas dienas.”
8. Papildināt nolikumu ar 6.nodaļu šādā redakcijā:
„6. Pateicības raksts
42. Pateicības raksts ir rakstisks apbalvojums un dāvana Ls 10 (desmit latu) vērtībā
fiziskām personām par godprātīgu darbu novada iestādē, uzņēmumā vai nevalstiskā
organizācijā, pasniedzams svinīgos apstākļos un arī jubilejas reizēs.
43. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai personai, kas Nolikuma noteiktajā
kārtībā ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
44. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu par kandidāta
nopelniem, kurā iesniedzējam arī jānorāda:
44.1. pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta, ieņemamais amats un
citas ziņas, kas precīzi identificē personu;
44.2. ierosinājumu Pateicības raksta saņemšanai var iesniegt Domes deputāti, valsts
un pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētu nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c.
45. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu
izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Balstoties uz Apbalvojumu piešķiršanas
padomes izvērtējumu, Pateicības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
46. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami Bauskas novada administrācijā Uzvaras
ielā 1, Bauskā 30 dienas pirms apbalvojuma pasniegšanas dienas.
47. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti.”
9. Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā: „Iesnieguma veidlapa iestādei apbalvojuma
saņemšanai”.
10. Papildināt nolikumu ar 8.pielikumu „Pateicības raksta paraugs uz 1lp.”
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