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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 29.martā

prot.Nr.7, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1” uz 1 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā šādu
grozījumu:
Izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Administrācijas amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var
apstrīdēt Domē, izņemot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu lēmumus, kas pārsūdzami tiesā un
nodokļu inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja, sabiedriskās kārtības sargu
pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami Domes priekšsēdētājam.”
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī) pielikumā „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas kultūras centrs” amatpersonu un darbinieku saraksts” šādu grozījumu:
Aizstāt piecpadsmitās rindas otrajā ailē vārdus „automobiļa vadītājs” ar vārdiem „transporta
strādnieks”.
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Par Bauskas Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas
statusam.
Bauskas novada domē 2012.gada 13.februārī saņemta Latvijas Bibliotēku padomes
vēstule (reģistrēta ar Nr.381), kurā norādīts, ka 2006.gada jūnijā Bauskas Centrālā bibliotēka
akreditēta veikt galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles
novada un Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkās. Akreditācijas termiņš beidzās 2012.gada
17.janvārī. Latvijas Bibliotēku padome iesaka izvirzīt Bauskas Centrālo bibliotēku atkārtotai
akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktam, Bibliotēku
likuma 12.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izvirzīt Bauskas Centrālo bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
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Par Bauskas centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas
statusam.
Bauskas novada domē 2012.gada 13.februārī saņemta Latvijas Bibliotēku padomes
vēstule (reģistrēta ar Nr.381), kurā norādīts, ka 2006.gada jūnijā Bauskas Centrālā bibliotēka
akreditēta veikt galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles
novada un Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkās. Akreditācijas termiņš beidzās 2012.gada
17.janvārī. Latvijas Bibliotēku padome iesaka izvirzīt Bauskas Centrālo bibliotēku atkārtotai
akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktam, Bibliotēku
likuma 12.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izvirzīt Bauskas Centrālo bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
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Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļas projektam.
Bauskas novada domē 16.02.2012. saņemts biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļas projekta pieteikums „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku dzīves
kvalitātes uzturēšanai 2012.gadā”. Projekta mērķis ir integrēt novadā dzīvojošos multiplās
sklerozes slimniekus sabiedrībā, piedāvājot iespējas invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem
piedalīties latviešu tradicionālo svētku svinībās un sabiedriskās organizācijas rīkotajos
pasākumos.
Pamatojoties uz 2010.gada 22.jūnijā Bauskas novada domē pieņemto nolikumu „Par
Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā
jomā”, kas par vienu no NVO primāri atbalstāmām jomām nosaka 4.4.punktā minētās
„aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, tai skaitā personām ar speciālām
vajadzībām”, kā arī to, ka projektā plānotās darbības atbilst nolikuma paredzētājām finansiāli
atbalstāmajām aktivitātēm,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas iesniegto
projektu „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku dzīves kvalitātes uzturēšanai 2012. gadā”
saskaņā ar pievienoto projekta budžetu Ls 500,00 apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem budžeta
sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
Pielikumā:
1.
Projekta pieteikums „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku dzīves kvalitātes
uzturēšanai 2012. gadā” uz 2 lp.
2.
Lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” uz 1 lp.
3.
Biedrības reģistrācijas apliecība un LMSA statūti uz 8 lp.
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Par Jāņa G. iesnieguma izskatīšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 10.februārī saņemts Jāņa G., dzīvesvietas adrese: X,
Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums, ar kuru apstrīdēts Bauskas novada Sociālā dienesta
(turpmāk – Sociālais dienests) 2012.gada 10.janvāra lēmums „Par dzīvokļa pabalsta kurināmā
iegādei atteikšanu Jānim G.”.
Iesniegumā Jānis G. norāda, ka studē Rīgas Stradiņa universitātē un darba dienās dzīvo
Bauskā, lai varētu izbraukāt uz Rīgu. Vienojies ar sociālo darbinieci Sarmīti Ļekūni, ka pirms
dzīvesvietas apsekošanas sazināsies telefoniski, lai precizētu datumu un laiku. Taču sociālā
darbiniece nav ņēmusi vērā šo informāciju. Sociālā dienesta lēmumam nepiekrīt.
Bauskas novada dome, iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēja:
Sociālais dienests 2012.gada 10.janvārī pieņēma lēmumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalsta
kurināmā iegādei atteikšanu Jānim G.”, atsaucoties un faktu, ka Jānis G. sniedzis nepatiesas
ziņas norādot savu dzīvesvietu un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 7.panta 2.un 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (turpmāk – saistošie
noteikumi)10., 15.2.punktu atteica dzīvokļa pabalsta kurināmā iegādei piešķiršanu.
2012.gada 21.februāra Sociālā dienesta atzinumā par Jāņa G. iesniegumu norādīts, ka
lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu kurināmā iegādei pieņemts, jo Jānis G. nedzīvo
norādītajā adresē, kas liedz objektīvi izvērtēt pabalsta piešķiršanas nepieciešamību.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 7.panta 2.punkts
nosaka, ka klientam ir pienākums sniegt ziņas par sevi. Likuma 7.panta 6.punkts nosaka, ka
klientam ir pienākums atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo
pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.
Saistošo noteikumu 10.punkts nosaka, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir šajos
noteikumos noteiktajām personām un ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu
Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši norādītajai adresei.
Saistošo noteikumu 14.2.punkts nosaka, ka pirms pabalsta piešķiršanas sociālais darbinieks
apseko klientu dzīvesvietā un pārliecinās par pabalsta nepieciešamību.
Sociālā darbiniece Sarmīte Ļekūne 2012.gada 4.janvārī veica Jāņa G. apsekošanu
dzīvesvietā, dzīvoklī nevienu nesastapa un sarunā ar blakus dzīvokļu kaimiņiem noskaidroja, ka
dzīvoklī Nr.1 neviens nedzīvo. Papildus informācija noskaidrota Brunavas pagasta pārvaldē, ka
komunālie maksājumi par dzīvokli X arī netiek saņemti.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus, Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē
uzklausot Jāņa G. viedokli šajā lietā, pamatojoties Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 7.panta 2., 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu,
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 „Par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 10., 14.2.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” 2 (J.Landorfs, G.Tarvids), „atturas” nav, NOLEMJ:
Bauskas novada Sociālā dienesta 2012.gada 10.janvāra lēmumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalsta
kurināmā iegādei atteikšanu Jānim G.” atstāt negrozītu, bet Jāņa G. iesniegumu noraidīt.
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).
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Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Kultūras centrs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un izsludinātā
iepirkuma Nr. BNA 2012/002/ERAF „Remontdarbu veikšana Bauskas Bērnu un jauniešu centrā,
Bauskas Kultūras centrā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”” rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 9 648 no rezerves fonda līdzekļiem iestādei „Bauskas
Kultūras centrs” ēku jumtu vienkāršotai renovācijai.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai
piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele””.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
zemsliekšņa iepirkuma Nr. BNA/ZI/2012/006 rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 2 980 (divi tūkstoši deviņsimt astoņdesmit latu) no
rezerves fonda līdzekļiem iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” vieglās
automašīnas iegādei.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai
piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

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 29.martā

prot.Nr.7, 11.p.

Par finansējumu ēkas Rīgas ielā 8, Bauskā telpu remontdarbiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada administrācijas
izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2012/002/ ERAF „Remontdarbu veikšana Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā, Bauskas Kultūras centrā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Ls 19283 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs lati) no
2012.gada pašvaldības budžeta Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” ēkas Rīgas ielā 8, Bauskā telpu vienkāršotajai renovācijai.
2. Uzdot Bauskas novada interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
direktorei B.Svareniecei un Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam
A.Novickim veikt kontroli par būvniecības darbu norisi atbilstoši interešu izglītības iestādes
vajadzībām.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu
no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par finansējumu datoru iegādei Īslīces vidusskolai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu iestādes audzēkņu mācību procesu
ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām (IT) atbilstošu aprīkojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” 12
datoru komplektu iegādei no 2012.gada pašvaldības budžeta Ls 5315 (pieci tūkstoši trīssimt
piecpadsmit latu).
2. Uzdot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktorei V.Ielejai
veikt 12 datoru komplektu iegādi Elektronisko iepirkumu sistēmā.
3. Uzdot Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam A.Novickim apstiprināt
iepirkuma rezultātus.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no
rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.7„Grozījumi Bauskas novada
Domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 42 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes
pamatskola” attīstības plāna 2012.-2014.gadam saskaņošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Bauskas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 30.6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola”
attīstības plānu 2012.-2014.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola”
attīstības plāns 2012.- 2014.gadam uz 32 lp.
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Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību literatūras iegādei.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, Izglītības un zinātnes ministrijas
programmas „Vispārējā izglītība” apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir apstiprināta
dotācija Bauskas novada pašvaldībai Ls 5373 apmērā.
Mācību literatūras iegādei piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2012.gada 17.februāra rīkojumu Nr.66 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam” paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Ls 5373.
Pielikumā:
Valsts budžeta dotācija mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēm sadale 2012.gadam uz 1 lp.
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Par izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko projektu
izstrādi.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada vispārējās
izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”, „Bauskas Valsts ģimnāzija”, „Bauskas sākumskola”,
kā arī Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” un Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēku energoaudita pārskatu rezultātus, izvērtējot iepriekš minēto izglītības iestāžu
attīstību saskaņā ar „Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plānu”, lai
sagatavotu izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu projektu pieteikumu
iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) projektu atklātā konkursā,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Rumba), NOLEMJ:
1. Izstrādāt Bauskas novada pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes tehniskos projektus:
1.1. Bauskas novada vispārējai izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” un „Bauskas
sākumskola”;
1.2. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola”;
1.3. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienībai
„Lācītis”;
1.4. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” struktūrvienībai
„Dzirnaviņas”.
2. Uzdot Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam sadarbībā ar 1.punktā
minētajām izglītības iestādēm sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un tehnisko
specifikāciju iepirkuma veikšanai.
3. Uzdot Iepirkuma nodaļai veikt iepirkumu ēku energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko
projektu izstrādei 1.punktā minētajām izglītības iestādēm.
4. Finansējumu izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko projektu izstrādei
paredzēt no Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas tehnisko
projektu izstrādei 2012.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
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Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes signalizācijas
ierīkošanu izglītības iestādēs.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu drošu vidi audzēkņiem Bauskas
novada izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” prasībām par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu ierīkošanu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu īpašumu apsardzi
samazinot iestāžu budžeta izdevumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ierīkot automātisko ugunsdzēsības un apsardzes signalizāciju Bauskas novada izglītības
iestādēs:
1.1. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Bauskas sākumskola”;
1.2. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” vecajā korpusā un
piebūvē;
1.3. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Īslīces vidusskola”;
1.4. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Uzvaras vidusskola” un struktūrvienībā
„Lācītis”;
1.5. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Bauskas pilsētas pamatskola”;
1.6. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Mežgaļu pamatskola”;
1.7. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Mežotnes pamatskola”;
1.8. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”;
1.9. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Bauskas Valsts ģimnāzija”;
1.10. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Ozolaines pamatskola”;
1.11. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Vecsaules pamatskola”;
1.12. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” struktūrvienībā
„Dzirnaviņas”.
2. Ierīkot automātisko apsardzes signalizāciju Bauskas novada izglītības iestādēs:
2.1. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola”;
2.2. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ēkām Saules ielā 8.
3. Uzdot Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam A.Novickim sadarbībā ar
Saimnieciskās nodaļas speciālistiem sagatavot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
apsardzes signalizācijas ierīkošanas būvdarbu darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju
iepirkuma veikšanai.

4. Uzdot Iepirkumu nodaļai veikt iepirkumu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes
signalizācijas ierīkošanas tehnisko skiču/projektu izstrādei un tās ierīkošanai.
5. Finansējumu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes signalizācijas ierīkošanai
paredzēt no izglītības iestāžu 2012.gada budžetā algu fonda ēku un apsaimniekojamās
teritorijas uzraugu algošanai, iztrūkstošos līdzekļus pēc iepirkuma procedūras noslēguma
paredzot no 2012.gada rezerves fonda līdzekļiem.
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Par noteikumu „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo
neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” apstiprināšanu.
Ņemot vērā, ka Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs pēdējo trīs mācību gadu
laikā ir palielinājies izglītojamo neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits, kas negatīvi
ietekmē izglītojamo mācību sasniegumus un ir tieši saistīts ar pieaugošo otrgadnieku un
trešgadnieku skaitu,
ar mērķi uzlabot Bauskas novada pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību, lai
novērstu Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnotus mācību
kavējumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi” 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.8 „Bauskas novada vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: noteikumi „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto
mācību kavējumu novēršanas kārtība” uz 6 lp.
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Par projekta „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Bauskas
novadā” iesniegšanu.
Bauskas novada interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (turpmāk
tekstā – Jauniešu centrs) ir sagatavojusi projekta iesniegumu „Atbalsts jauniešu centra darbības
nodrošināšanai Bauskas novadā”, lai radītu apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai,
atbalstītu jauniešu iniciatīvas un veicinātu jauniešu sociālo iekļaušanu, aktīvi iesaistot viņus
sabiedriskajos procesos un rosinot uzņemties atbildību, kā arī nodrošinātu lietderīgu jauniešu
brīvā laika izmantošanu un piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
Projekta iesniegums sagatavots saskaņā ar atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” organizēšanas pamats – Jaunatnes politikas valsts
programmas 2012.gadam 1.2.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.
Projekta gaitā paredzēts Bauskas Bērnu un jauniešu centrā aprīkot jauniešu informācijas
punktu, iegādājoties plauktu, galdu, taburetes, materiālus sēžamspilvenu izgatavošanai,
mūsdienīgas galda un komandu spēles, materiālus oša koka dēļu grīdas ieklāšanai, nomainīt
radiatoru. Projekta īstenošana nodrošinās iespēju sagatavot un īstenot neformālās izglītības
aktivitātes, seminārus, sagatavot un īstenot kvalitatīvus jauniešu auditorijai paredzētus brīvā
laika pavadīšanas pasākumus (piemēram, diskusiju pēcpusdienas, izglītojošus starpkultūru
vakarus u.c.).
Projekta paredzamās izmaksas Ls 2224.
Projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem (Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta apakšprogrammas 06.05.00. „Jaunatnes politikas valsts programma”).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
projekta iesniegumu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Bauskas novadā”.
2. Uzdot Bauskas Bērnu un jauniešu centram sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 10. aprīlim.
3. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanu deleģēt Bauskas novada
pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.
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Par SIA „AIVA auto” iesniegumu.
2012.gada 15.februārī Bauskas novada domē saņemts SIA „AIVA auto” iesniegums,
kurā izteikts lūgums noteikt pieturvietu „2.vidusskola” kā Bauskas pilsētā ārpus autoostas esošu
pieturvietu – vietējās nozīmes reģionālo maršrutos pasažieru izlaišanai vai uzņemšanai.
Izvērtējot esošo situāciju un ņemot vērā to, ka pieturvietas noteikšana ārpus autoostas radīs
neērtības pasažieriem (uzgaidāmo telpu, sabiedriskās tualetes neesamība u.c.), kā arī to,
ka Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā” ietvaros 2012.gada
aprīlī Slimnīcas ielā ir plānots uzsākt rakšanas darbus, kas ietekmēs satiksmes organizāciju
Slimnīcas ielā un apgrūtinās piekļuvi pieturvietai „2.vidusskola”, vadoties no Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas
kārtība maršrutu tīklā” 9.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Landorfs), nebalso 1 (U.Kolužs), NOLEMJ:
Nesaskaņot pieturvietas „2.vidusskola” Bauskas pilsētā noteikšanu par pieturvietu pasažieru
izlaišanai un uzņemšanai ārpus autoostas SIA „AIVA auto” izpildāmajos vietējas nozīmes
reģionālajos maršrutos.
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Par Bauskas novada pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma termiņa
pagarināšanu SIA „Vides serviss”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”, savukārt 15.panta ceturtajā daļā
paredzēts, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.”
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēts, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
Bauskas novada pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „VIDES
SERVISS”. Šīs kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi ir atkritumu apsaimniekošana,
apzaļumošana, labiekārtošana, kā arī īpašumu apsaimniekošana. Kapitālsabiedrībai ir vairākus
desmitus gadu darba pieredze šādu darbu izpildē: zālāju pļaušanā, dzīvžogu apgriešanā, kokaugu
vainagu veidošanā, krūmu izzāģēšanā, dārzu, parku un citu teritoriju kopšanā, apstādījumu, arī
ielu laistīšanā, krūmu zāģēšanā grāvjos; dažāda veida bruģakmens seguma izbūves darbos,
asfaltbetona seguma ieklāšanā, šķembu u.c. materiālu segumu izbūvē, dažāda veida bordakmeņu
iebūvē ietvēm un ielām, lietusūdeņu kanalizācijas izbūvē, dzelzsbetona un plastmasas caurteku
izbūve, horizontālo brauktuvju apzīmējumu krāsošanā, satiksmes organizācijas līdzekļu
(ceļazīmju un rādītāju) uzstādīšanā.
Kapitālsabiedrībai ir ilgstoša pieredze, laba reputācija, tai labi saimnieciskās darbības
rezultāti, kvalificēts personāls, tās darbība vērsta uz attīstību un jaunu inovatīvu pasākumu un
metožu ieviešanu.
Bauskas novada dome 2011.gada 24.februārī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu”. Lēmums pieņemts, pārbaudot pašvaldības
institucionālo sistēmu, izvērtējot institūciju (tajā skaitā pagastu pārvalžu) funkciju un uzdevumu
apjomu, to koncentrācijas pakāpi, ar mērķi uzlabot kontroli par pašvaldības finanšu līdzekļu
izlietošanu, kā arī panākt, ka pašvaldībai noteiktajās funkcijās ietilpstošo uzdevumu izpilde
panākta ar iespējami mazāku finanšu un mantas izlietojumu.
Ar minēto lēmumu, kā arī ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.martā pieņemtajiem
lēmumiem (pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšana jaunā redakcijā), no pagastu pārvalžu
kompetencē nodotajiem uzdevumiem tika izņemti šādi uzdevumi: pašvaldības teritoriju

labiekārtošana un uzturēšana visā novada teritorijā, izņemot teritoriju, ko Īslīces pagasta teritorijā
veic SIA „Īslīces ūdens”; pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana;
pašvaldības ielu un ceļu kārtējo remontu nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceļu ziemas
uzturēšanas darbu nodrošināšana.
Bauskas novada pašvaldībā institucionālās sistēmas pilnveidošanas ietvaros saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otrā daļu, 15.panta trešās daļas 3.punktu veiktās
reorganizācijas (reorganizācija, pārvaldes uzdevuma izpildi nododot privātpersonai) rezultātā
tika noteikts, kādas tiesības, saistības un manta, tai skaitā kādas tiesības un pienākumi, kas izriet
no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām pārgāja kapitālsabiedrībai (Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.panta piektā daļa - deleģējot valsts pārvaldes iestādes uzdevumus
kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daļas pieder vienai publiskai personai, attiecīgā
kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību, saistību un mantas pārņēmēja (tai skaitā tiesību un
pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, ja vien lēmumā par
reorganizāciju nav noteikts citādi).
2011.gada 11.aprīlī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „VIDES SERVISS””. Saskaņā ar šo lēmumu
SIA „VIDES SERVISS” tika nodota Bauskas novada pašvaldības funkcijā ietilpstošo uzdevumu
(pašvaldības pārvalžu teritoriju labiekārtošana un uzturēšana visā novada teritorijā, izņemot
teritoriju, ko Īslīces pagasta teritorijā veic SIA „Īslīces ūdens”; pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbu nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu, kārtējo remontu un
ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana) izpilde Bauskas
novada administratīvās teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu,
Mežotnes un Vecsaules pagastu teritoriālo iedalījumu vienībās ar termiņu līdz 2012.gada
31.martam.
2011.gada 29.decembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par deleģēšanas
līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Vides serviss””. Saskaņā ar šo lēmumu tika pagarināts
deleģēšanas līgums ar SIA „VIDES SERVISS” un uzdots veikt Bauskas novada pašvaldības
funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu (teritoriju (parki, skvēri un zaļas zonas) uzturēšana un
ierīkošana; kapsētu uzturēšana un izveidošana; pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu,
kārtējo remontu un ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana) izpildi Bauskas novada
teritoriālajā vienībā – Bauskas pilsētā līdz 2012.gada 31.martam.
Uzņēmums plāno uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un operativitāti, tai pat laikā
samazinot tiešos izdevumus. 2009.gadā uzņēmumā uzstādīta autotransporta uzraudzības sistēma
(GPRS), kas nodrošina pastiprinātu kontroli – maršrutiem, darbalaika uzskaitei un degvielas
patēriņam. 2011.gadā uzņēmums investējis līdzekļus jaunu transportlīdzekļu un mehānismu
iegādē (divas automašīnas un četri mini traktori ar pļaušanas mehānismiem), kas nodrošina
teritoriju uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un izpildes termiņa samazināšanu.
2012.gadā uzņēmums plāno pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas, kārtējo remontu un ziemas
uzturēšanas darbu sniegto pakalpojumu uzlabošanai un tiešo izdevumu samazināšanai
ilgtermiņa iegādāties jaunu ceļu un ielu uzturēšanas daudzfunkcionālu automašīnu.
Izvērtējot SIA „VIDES SERVISS” valdes locekļa E.Pukinska iesniegto pārskatu par
deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi laika periodā no 2011.gada aprīļa līdz 2012.gada februārim
un prognozējamos darbus 2012.gadam un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15.panta trešās daļas 3.punktu, 15.panta piekto daļu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu,
42.panta pirmo daļu, 43.pantu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu; likuma „Par pašvaldībām”
7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

2

1. Pagarināt ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss”
2011.gada 11.aprīlī noslēgtā pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma termiņu līdz
2015.gada 31.martam, iekļaujot tajā Bauskas novada pašvaldības funkcijā ietilpstošo
pārvaldes uzdevumu (teritoriju (parki, skvēri un zaļas zonas) uzturēšana un ierīkošana,
kapsētu uzturēšana un izveidošana; pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu, kārtējo
remontu un ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana) izpildi Bauskas novada teritoriālajā
vienībā – Bauskas pilsētā.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai.
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Par Bērzkalnu šautuves piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un
jaunsardzes centram.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 23.februārī saņemts Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra Jaunsardzes departamenta 3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu vienības (turpmāk –
Centrs) vadītāja Z.Kalēja iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot Centram bezatlīdzības lietošanā
Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Bērzkalnu šautuve”, kadastra Nr.4068
0030240 (adrese: „Bērzkalnu šautuve”, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov.).
Bauskas novada dome atzīst, ka atbalsta sniegšana Centra darbības nodrošināšanai
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir lietderīga un atbalstāma, jo Centra darbība ir
Bauskas novada jauniešu interesēs. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta
Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu
izglītība. Jauniešu izglītošanai valsts aizsardzības jomā ir izstrādāta jaunsargu mācību
paraugprogramma. Šī interešu izglītības programma tiek realizēta sadarbībā ar izglītības
iestādēm, pašvaldībām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Programma jauniešiem sniedz
dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem, popularizē dažādas militārās specializācijas. Programma ir veidotā tā, lai mācību
procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras
papildina izglītības iestādēs īstenojamajās mācību programmās apgūto.
Bērzkalnu šautuvi iepriekš saskaņā ar nomas līgumiem izmantoja SIA „Trivija”. Pēdējā
noslēgtā nomas līguma termiņš ir izbeidzies 2008.gada 31.decembrī.
Bērzkalnu šautuves telpas ir piemērotas jaunsargu teorētiskajām un praktiskām
nodarbībām šaušanai ar dažāda veida ieročiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
(turpmāk – Likums) 5.panta pirmā daļa nosaka aizliegumu nodot valsts un pašvaldību mantu
bezatlīdzības lietošanā citām personām. Šā likuma 5.panta otrās daļas 22.punkts paredz
izņēmuma gadījumu - ja pašvaldības mantu nodod lietošanā valsts iestādei.
Centrs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts iestāde.
Atbilstoši Likuma 5.panta trešajai daļai lēmumā par mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā ir jānorāda šāda informācija: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms,
bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās
mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama
atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Likuma 5.panta sestajā daļā paredzēts, ka, pamatojoties uz lēmumu par pašvaldības
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, noslēdzams rakstveida līgums.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 2 2.punktu,
5.panta trešo un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

Nodot Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes
departamenta 3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu nodaļas darbības nodrošināšanai
(jaunsargu teorētiskajām un praktiskām nodarbībām šaušanai ar dažāda veida ieročiem)
bezatlīdzības lietošanā līdz 2017.gada 31.martam Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma objektu, „Bērzkalnu šautuve”, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4068 0030 240.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai noslēgt ar
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru lēmuma 1.punktā minētā
nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu, paredzot tajā, ka līgums izbeidzams
gadījumā, ja Centrs nekustamo īpašumu izmanto citiem mērķiem nekā minēta lēmuma
1.punktā vai piešķīris lietošanas tiesības trešajām personām.

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 29.martā

prot.Nr.7, 24.p.

Par pašvaldības dzīvokļa Mežāžu ielā X, Gailīšu pagastā izīrēšanu.
2012.gada 13.martā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja Lauras Č.,
dzīv. „X, Bauskas nov., 2012.gada 17.februāra iesniegumu, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo
platību Mežāžu ielā X, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.
L.Č. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” izziņu par deklarēto dzīvesvietu Laurai Č..
Bauskas novada domes speciālists L.Č.17.02.2012. iesniegumam pievienojis:
palīdzības reģistrā reģistrētās L.Č. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada domes
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 08.02.2011. lēmumu „Par Lauras Č.
reģistrēšanu Gailīšu pagasta pārvaldes palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta
Bauskas novada domes palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas grupā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka pašvaldības ir tiesīga izīrēt tai piederošu dzīvojamo telpu šajā likumā noteiktajām
personām, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, šā likuma 20.pantu, kas nosaka, ka
šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
atdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu
laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā arī ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas 2012. gada 13. marta sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis Mežāžu ielā X, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nav
privatizējams, pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt Laurai Č., personas kods X, ģimenē 1 cilvēks, dzīvokli Mežāžu ielā X, Uzvarā, Gailīšu
pagastā, Bauskas novadā, kopējā platība – 52,3 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 28.martam ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Mežāžu ielā X, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā īres
maksu Ls 0,12 m2.

5. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” viena mēneša laikā ar L.Č.
noslēgt dzīvojamās telpas Mežāžu ielā X, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā īres
līgumu.
6. Izslēgt L.Č. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu 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 29.martā

prot.Nr.7, 25.p.

Par dzīvojamās telpas Biržu ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu.
2012.gada 13.martā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Sandras B., dzīvojošas X, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas
Biržu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo vīrs Zaigis B., kas bija
dzīvokļa īrnieks, 2011.gada 12.martā miris. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē
2012.gada 8.martā.
Izskatot S.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dzīvokļa Biržu iela X, Bauska, Bauskas nov. īrnieks Zaigis B. 2011.gada 12.martā miris.
Sandras B. un viņas bērnu Zanes R., dzimušas 30.12.1982., Jāņa B., dzimuša
08.06.1988., Ginta B., dzimuša 08.07.1990., dzīvesvieta Biržu ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
deklarētas 1990.gada 18.decembrī, Toma B., dzimuša 17.05.1994., dzīvesvieta deklarēta
1994.gada 17.maijā, Līvas B, dzimušas 12.11.1995., dzīvesvieta deklarēta 1995.gada
27.novembrī.
Zane R., Jānis B., Gints B., Toms B. piekrituši dzīvojamās telpas Biržu ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanai ar Sandru B.
S.B. īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas Biržu ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
lietošanu parāds sastāda Ls 460.
2012.gada 29.februārī Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA ”Bauskas
namsaimnieks” ar Sandru B. noslēgusi vienošanos Nr. 290212-258P par apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu maksas parāda samaksas kārtību.
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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Biržu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Sandru B.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Biržu ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu ar S.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 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” nolikumā.
Bauskas novada domē saņemts iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde vadītāja A.Gurkovska
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums izdarīt grozījumus iestādes nolikuma pielikumā
„Amatpersonu un darbinieku saraksts” saistībā ar saimniecisku un organizatorisku pasākumu
īstenošanu.
Pārvaldes vadītājs ziņojumā norāda, ka Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk- attīrīšanas iekārta) darbību nodrošina četri strādājošie –
viens attīrīšanas iekārtu operators un trīs attīrīšanas iekārtu operatori. Darbs tiek organizēts
maiņās un visu diennakti attīrīšanas iekārtu darbību uzrauga vismaz viens darbinieks. Attīrīšanas
iekārtu darbību ir iespējams nodrošināt bez tiešas 24 stundu uzraudzības. A.Gurkovskis ierosina,
sākot ar 2012.gada aprīli, attīrīšanas iekārtu darbību nodrošināt, nodarbinot normālu darba laiku
tikai vienu darbinieku- attīrīšanas iekārtu operatoru, bet trīs attīrīšanas iekārtu operatoru amata
vietas likvidēt.
Papildus minētajam pārvaldes vadītājs paskaidro, ka komunālās saimniecības darbības
nodrošināšanai Gailīšu pagastā tiek nodarbināti 3 darbinieki un tie ir: santehniķis- brigadieris,
santehniķis-metinātājs un santehniķis-atslēdznieks. A.Gurkovskis ierosina vakanto amatusantehniķis- traktorists likvidēt.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā šādu
grozījumu:
Izteikt nolikuma pielikumu „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā.
Pielikumā: Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
2010.gada 5.oktobrī noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/022/009
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Gailīšu pagasta
Pāces ciema ūdenssaimniecības attīstība” 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, 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
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „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 ERAF projekta „Bauskas novada
Gailīšu pagasta Pāces ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 274 997,10 (divi
simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi lati, 10 santīmi) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā daļas
nomāšanu.
Lai īstenotu projekta „Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciema ūdenssaimniecības
attīstība” aktivitātes: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība (BIO-50, q=50 m3/dnn),
nepieciešams nomāt Viktoram Š. piederošā nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada
Gailīšu pagastā, kadastra Nr.X (Bauskas zemesgrāmatas nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.274) daļu 640 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4060 004 0130 saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības
autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija) izpildes nodrošināšanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Viktoru Š. zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas
novada Gailīšu pagastā (kadastra Nr.X), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas 640
m2 platībā nomu uz 20 gadiem ar zemes īpašnieka ierosināto zemes nomas maksu gadā Ls
50,00.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Viktoru Š. zemes nomas līgumu.
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Par autobusa pieturvietas nosaukuma piešķiršanu un atrašanās vietas
noteikšanu uz valsts autoceļa V 1023 Ķirši-Mežgaļu skola Brunavas pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 23.janvārī saņemta Zemgales plānošanas reģiona
19.01.2012.vēstule Nr.1-6/40 ,,Par reisa grozīšanu” ar tai pievienoto Mežgaļu pamatskolas
15.11.2011.vēstuli Nr.78 ar ierosinājumu grozīt maršrutu Nr.6504 Bauska – Grenctāles
robežpunkts ar iebraukšanu līdz Mežgaļu pamatskolai un lūgts noteikt autoceļa V 1023 Ķirši –
Mežgaļu skola posmā autobusa pieturvietas nosaukumu un atrašanās vietu.
Izvērtējot iesniegumus, konsultējoties ar Brunavas pagasta pārvaldes vadītāju un
apsekojot dabā valsts autoceļu V 1023 Ķirši – Mežgaļu skola, secināts, ka jaunu autobusa
pieturvietu nepieciešams izveidot apdzīvotas vietas Tervidāni ceļa posmā. Autobusa pieturai
piešķirams nosaukums ,,Tervidāni”.
Saskaņojot ar VAS ,,Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, autobusa pieturvietas ierīkojamas
ceļa kreisajā pusē 1,2 kilometrā un ceļa labajā pusē 1,26 kilometrā.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 5.2. un 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot pieturvietas „TERVIDĀNI” izveidošanu uz valsts autoceļa V 1023 Ķirši – Mežgaļu
skola ceļa kreisajā pusē 1,2 kilometrā un ceļa labajā pusē 1,26 kilometrā.
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Par reklāmas konstrukcijas uzstādīšanu uz zemesgabala Īslīces ielā 1, Bauskā.
Bauskas novada domē 2012.gada 24.janvārī saņemts un reģistrēts ar Nr.86 Kaspara S.
iesniegums ar lūgumu atļaut uzstādīt konstrukciju ar reklāmas norādēm Bauskā, Ziedoņu un
Īslīces ielas krustojumā.
Izskatot Kaspara S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemesgabals Īslīces ielā 1, Bauskā 10300 m² platībā ar kadastra Nr. 4001 007 0003 ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Bauskas novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai no
Eiropas Savienības struktūrfondiem Mūsas upes tilta rekonstrukcijas un celtniecības darbu
veikšanai. Projekta atbalsta gadījumā zemesgabals Īslīces ielā 1, Bauskā pašvaldībai būs
nepieciešams celtniecības darbu nodrošināšanai un tāpēc nav lietderīgi zemesgabala daļu
iznomāt reklāmas konstrukcijas uzstādīšanai.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija
noteikumu Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar
ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošana”
19.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Neatļaut Kasparam S. uzstādīt reklāmas konstrukciju Ziedoņu un Īslīces ielas krustojumā,
Bauskā uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Īslīces ielā 1, Bauskā.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Pīlādžu ielā X,
Bauskā.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.martā saņemts Gata P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut viņam piederošajam nekustamajam īpašumam Pīlādžu iela X, Bauskā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot Gata P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Pīlādžu iela X, Bauskā, kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības
ar platību 1488 m², kadastra apzīmējums X, un pieder Gatim P. saskaņā ar Bauskas
Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000241561.
Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Gatis P. lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai no individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemes uz neapgūtu apbūves zemi, jo minētajam zemesgabalam nav
izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav iespējams elektrības pieslēgums
bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” komisija, kuras
sastāvā ir Saimnieciskās nodaļas darbinieki, ir apsekojusi nekustamo īpašumu dabā un sastādījusi
apsekošanas aktu. 2011.gada 20.marta aktā konstatēts, ka zemesgabalam tuvākais piebraucamais
ceļš ir Pīlādžu iela un atrodas aptuveni 130 metru attālumā no zemesgabala. Aktā norādīts,
ka tuvākais elektrības pieslēgums ir iespējams no elektrosadales skapja Pīlādžu un Ceriņu ielas
krustojumā un līdz zemesgabalam Pīlādžu ielā 8 ir jāizbūvē papildus elektrolīnija 140 metru
garumā. Komisija sniegusi atzinumu, ka ir pamats mainīt nekustamajam īpašumam Pīlādžu iela
8, Bauskā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”
uz „neapgūta individuālo māju apbūves zeme”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, 14.¹ 1.apakšpunktu apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra –
piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas
izbūves, atbilst neapgūtas apbūves zemes statusam.
Ievērojot iestādes „Bauskas novada administrācija” komisijas 2011.gada 20.marta aktā
minētos apstākļus un 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” 1.,14.¹1., 18., 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

Nekustamā īpašuma Pīlādžu iela X, Bauskā, kadastra Nr.X zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X un platību 1488 m² mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (kods 0600).
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.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Armandam R. uz 1/3 domājamo daļu
zemes vienības Mūsas ielā X, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu par
tiesībām Armandam R., personas kods X, deklarētā dzīvesvieta „X”, Sesavas pag., Jelgavas nov.,
LV-3034, iegūt īpašumā par samaksu 1/3 domājamo daļu zemes Bauskā, Mūsas ielā X. Uz
zemesgabala atrodas viņam piederošās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku daļa.
Armands R. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim ir iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet
līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai netika iesniedzis reģistrēto zemes robežu
plānu ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala robežām, platību un samaksas
apmēru. Līdz ar to, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, Armandam R. zemes lietošanas
tiesības izbeidzās 2009.gada 31.augustā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Armandam R. zemes lietošanas tiesības uz 1/3 domājamo daļu no zemes vienības
1560 m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā - 2009.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienības Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X,
1/3 domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Armandu R. zemes vienības, kadastra apzīmējums
X, 1/3 domājamās daļas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības 1560 m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, 1/3
domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo 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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ivaram R. uz 1/3 domājamo daļu
zemes vienības Mūsas ielā X, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu par
tiesībām Ivaram R., personas kods X, deklarētā dzīvesvieta Viršu iela X, Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, iegūt īpašumā par samaksu 1/3 domājamo daļu zemes Bauskā, Mūsas
ielā X. Uz zemesgabala atrodas viņam piederošās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku daļa.
Ivars R. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim ir iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet
līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai netika iesniedzis reģistrēto zemes robežu
plānu ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala robežām, platību un samaksas
apmēru. Līdz ar to, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, Ivaram R. zemes lietošanas
tiesības izbeidzās 2009.gada 31.augustā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Ivaram R. zemes lietošanas tiesības uz 1/3 domājamo daļu no zemes vienības 1560
m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā - 2009.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienības Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums 4001
X, 1/3 domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Ivaru R. zemes vienības, kadastra apzīmējums X,
1/3 domājamās daļas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības 1560 m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, 1/3
domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo 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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim R. uz 1/3 domājamo daļu
zemes vienības Mūsas ielā X, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu par
tiesībām Jānim R., personas kods X, deklarētā dzīvesvieta Mūsas iela X, Bauskā, Bauskas nov.,
LV-3901, iegūt īpašumā par samaksu 1/3 domājamo daļu zemes Bauskā, Mūsas ielā X. Uz
zemesgabala atrodas viņam piederošās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku daļa.
Jānis R. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz
2008.gada 1.septembrim ir iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet
līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas Zemes komisijai nebija iesniedzis reģistrēto zemes robežu
plānu ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala robežām, platību un samaksas
apmēru. Līdz ar to, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, Jānim R. zemes lietošanas
tiesības izbeidzās 2009.gada 31.augustā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim R. zemes lietošanas tiesības uz 1/3 domājamo daļu no zemes vienības 1560
m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, izbeigušās Valsts un

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā - 2009.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienības 1560 m² Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra
apzīmējums X, 1/3 domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Jāni R. zemes vienības, kadastra apzīmējums X,
1/3 domājamās daļas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības 1560 m² platībā Mūsas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums X, 1/3
domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo 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).
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Par zemes vienības „X” Vecsaules pagastā ar kadastra apzīmējumu X
piekritību.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes 1995.gada 23.februāra lēmumu
Leonam O. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,3 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Leonam O. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā” noteikts,
ka Leonam O. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „X”, kas atrodas Bauskas
novada Vecsaules pagastā 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā 2010.gada 31.maijā.
Leons O. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību, un šīs tiesības bija
izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir,
līdz 2011.gada 1.jūnijam. Leons O. līdz 2011.gada 1.jūnijam zemes nomas pirmtiesības nav
izmantojis.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums
X), noliktava (būves kadastra apzīmējums X), elektrosadales ēka (būves kadastra apzīmējums
X), sūkņu māja (būves kadastra apzīmējums X).
Zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001. Vecsaules pagasta
teritorijas plānojumā zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība un atrodas Siliņu senkapu
teritorijā.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta
vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta
ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 27.punktu, 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., un 29.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,X”, kadastra Nr.X, zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no „rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (kods 1001) uz „Lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve” (kods 1003).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikt šādus apgrūtinājumus:
3.1. vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kods 11020101.
(Mēmeles upe);
3.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu, kods 11020102;
3.3. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kods 14010102 (Siliņu senkapu
teritorija);
3.4. ceļa servitūta teritorija, kods 150301.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „Likverteni Nr.X”, Vecsaules
pagastā piekritību.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta TDP 1992.gada 27.marta 20.sasaukuma 15.sesijas
lēmumu Jānim B. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām zeme
0,111 ha platībā.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Jānim B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka Jānim B. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā 0,111 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
Jānis B. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,111 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Jānis B. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav
izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Jānis B. ir miris.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,111 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piešķirts nosaukums
,,Likverteni Nr.X” un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.).
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.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Likverteni Nr.X” ar platību 0,111 ha, kadastra apzīmējums X,
nepieciešama pašvaldības funkciju - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde u.c.) veikšanai, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma 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 ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.novembrī saņemts Oskara R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/247), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 28.septembra aktu „Par zemes
vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība iekļauta rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību tika
izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes
mājaslapas sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes
vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu
a)apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 5.2. un 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Oskaram R. zemes vienību 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, saskaņā ar
grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. līdz rezerves zemes fonda izmantošanas likuma
spēkā stāšanās brīdim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Oskaru R. 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”.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā sadalīšanu,
piekritību un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Gailīšu pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 18.sesijas lēmumu Almai J.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 3,7 ha platībā piemājas saimniecības „X” izveidošanai.
Zemes īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un ēkām uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums X 001), kūts
(būves kadastra apzīmējums X), pagrabs (būves kadastra apzīmējums X) un siltumnīcas ((būves
kadastra apzīmējums X).
Alma J. ir mirusi.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu noteikts, ka Almai J. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz Gailīšu pagasta „X” zemes vienību 3,7 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta
vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
Almas J. iespējamie mantinieki ieguva zemes nomas pirmtiesības uz „X” zemi, un šīs
tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.septembrim.
Almas J. iespējamie mantinieki līdz 2011.gada 1.septembrim zemes nomas pirmtiesības
nav izlietojuši.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtai 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.
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 divi prim daļu, ceturto daļu un ceturto prim daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 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,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienību 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, sadalīt divos zemesgabalos: ēku
uzturēšanai nosakot nepieciešamo platību 0,6 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals)
un lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,1 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemesgabals 3,1 ha platībā ir ieskaitāms rezerves zemes fondā.
5. Zemesgabalam 3,1 ha platībā piešķirt nosaukumu „X”.
6. Zemesgabalam 3,1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sandrim S. uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļu Gailīšu pagastā.
Gailīšu pagasta padomē 2009.gada janvārī ir saņemta Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk - VZD) 2009.gada 14.janvāra vēstule Nr.2-04-Z/127 ,,Par LZIR
iekļautajām NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām nav veikta
priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” un tai pievienotais zemes lietotāju saraksts.
Iepazīstoties ar domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Gailīšu pagasta padomes 2006.gada 25.maija lēmumu Sandrim S. piešķirta pastāvīgā
lietošanā kopīpašuma izveidošanai 1/12 domājamā daļa no zemes 0,4 ha platībā „X” uzturēšanai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0112 atrodas kūts ēka, kuras daļa
pieder Sandrim S.
Zemes lietotājs Sandris S. līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis VZD reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - NĪVKIS) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši šā likuma 32.panta
otrajai daļai, līdz ar to nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta devītās daļas nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 2.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2008.gada 1.septembrī.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz

iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu, otro daļu, ceturto daļu un
piekto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2009.gada 14.janvārī
iesniegto informāciju,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sandrim S., personas kods X, dzīvo Mūsa X, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Gailīšu pagasta zemes vienības „X”
0,4 ha platībā 1/12 domājamo daļu, kadastra apzīmējums X, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības „X” 0,4 ha platībā 1/12 domājamā daļa, kadastra apzīmējums X,
ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Iznomāt Sandrim S. viņam piederošās kūtiņas daļas uzturēšanai zemes vienības „X” 0,4 ha
platībā 1/12 domājamo daļu, kadastra apzīmējums X, līdz 2020.gada 31.decembrim. Zemes
gada nomas maksu nosakot 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksa
maksājama no 2008.gada 2.septembra – dienas, kad zemes lietotājs Sandris S. ieguvis
zemes nomas pirmtiesības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Sandri S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu pirmo un otro daļu lēmums stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas
pastā.
Šo 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” Gailīšu pagastā daļas iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.martā saņemts SIA „Uzvara-lauks” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/553), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi 8,4 ha platībā
„X”, zemes vienības kadastra apzīmējumsX.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000453022.
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 šī
gada 16.februārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Uzvara-lauks”, reģistrācijas Nr.43603008016, juridiskā adrese: „Dvari”,
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, zemes vienības „X”, kadastra apzīmējums X, daļu
8,4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Uzvara-lauks” 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” ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 15.februārī saņemts zemnieku saimniecības
„Aleksandrīna” īpašnieka Gintauta T. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/400), kurā tiek lūgts
Bauskas novada domei iznomāt zemi 2,5 ha platībā „X”, ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienība ar 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
2012.gada 2.februārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (G.Tarvids), NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Aleksandrīna”, reģistrācijas Nr.43601024586, juridiskā
adrese: „Karvišķe”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes vienību „X” 2,5 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 zemnieku saimniecību „Aleksandrīna” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru”.
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” ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 8.martā saņemts zemnieku saimniecības
„Aleksandrīna” īpašnieka Gintauta T. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/596), kurā tiek lūgts
Bauskas novada domei iznomāt zemi 2,23 ha platībā „X”, kadastra apzīmējums X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.75.
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
2012.gada 28.februārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (G.Tarvids), NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Aleksandrīna”, reģistrācijas Nr.43601024586, juridiskā
adrese „Karvišķe”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību „X” 2,23 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru”.
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 4052 009 0453 Codes pagastā
pievienošanu Dreņģerkalna ielai.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienība
0,01 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 009 0453, tika noteikta kā pašvaldībai piekrītoša
zemes vienība, uz kuras atrodas autoceļš. Ceļa posmam nav piešķirts nosaukums.
Veicot pašvaldības autoceļu un ielu reģistra sakārtošanu un analizējot Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskās daļas
datus, tika konstatēts, ka iepriekšminētā zemes vienība pieslēdzas Dreņģerkalna ielai. Izskatot
Dreņģerkalna ielas adresācijas objektu numerāciju, tika konstatēts, ka mājām, pie kurām
piekļūšanu nodrošina pašvaldības ceļš ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0453, piešķirti numuri
ar piesaisti Dreņģerkalna ielai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0453 pievienojama Dreņģerkalna ielas zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0448.
Pēc NĪVKIS grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009
0453 platība ir 0,04 ha.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0453 nekustamā īpašuma
Dreņģerkalna iela, Jauncode, Codes pag., kadastra Nr.4052 009 0081, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0448 saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0448 platību uz 0,8 ha.
3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0514, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo tam nav
iespējams nodrošināt piekļuvi valsts autoceļam.
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 zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
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, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro
daļu, 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo 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).

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 29.martā

prot.Nr.7, 45.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību
pašvaldībai.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu Ludmilai B. izbeidzās zemes lietošanas tiesības uz
zemes vienību „X” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums X. Ludmila B. 2007.gada 31.augustā
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Codes pagasta padomi par zemes vienības „X”
nomu.
Uz zemes vienības atrodas L.B. tiesiskā valdījumā esošas ēkas - dzīvojamā māja un kūtis.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes vienība „X” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma 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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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„X” Codes pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 8.martā ir saņemts Guntas E. un Modra E.a iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.29/233) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam
„X”.
Nekustamais īpašums „X”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X saskaņā ar
Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.560 pieder Guntai
E. un Modrim E.
Nekustamā īpašuma „X” 0,86 ha kopplatībā, kadastra Nr. X, sastāvā ir viena zemes
vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās – dzīvojamā māja (būves
kadastra apzīmējums X), klēts (būves kadastra apzīmējums X), pagrabs (būves kadastra
apzīmējums X), katlu māja (būves kadastra apzīmējums X), siltumnīca (būves kadastra
apzīmējums X).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķisvienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701.
Saskaņā 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”, kuros zemes vienības „X” 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienībai 0,86 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „vienstāvu un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve”, kods 0701, un noteikt 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.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam
īpašumam „X” Codes pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 21.februārī ir saņemts SIA „G-Bergs” Bauskas biroja
vadītājas I.G. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.29/460) ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes ierīcības projekta rezultātā izveidotajai zemes vienībai „Alksnāju lauks”.
Nekustamais īpašums „X”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, saskaņā ar
Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000085711
pieder SIA „Bērzkalni”.
Nekustamais īpašums „X” sastāv no vienas zemes vienības 8,2 ha platībā, tajā skaitā
meža zeme 5,2 ha un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,8 ha. Nekustamā īpašuma „Alksnāji”
pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība - kods 0201.
SIA „Bērzkalni” ir lūgusi SIA „G-Bergs” izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „X” sadalīšanai. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts un no īpašumu ir atdalīta zemes
vienība ar platību 2,8 ha, kurai jānosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas
novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāts spēkā un ar Bauskas
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”
apstiprināti Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma
grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros zemes vienības „X” lauksaimniecības
zemes 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā, kadastra Nr.X, saskaņā ar zemes ierīcības projektu
atdalītajai zemes vienībai 2,8 ha platībā, kurai piešķirts nosaukums „X”, noteikt 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.
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Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 9.janvārī saņemts Bogdana K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.24), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemi 0,9
ha platībā „X”, zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 006 0207.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes vienība „X” 1,9 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
2011.gada 6.septembrī 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.
Veicot kadastra datu sakārtošanu, konstatēts, ka iznomājamā lauksaimnieciskās zemes
platībā ir 1,2 ha.
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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Bogdanam K., dzīvesvietas adrese: X, Bauskas nov., LV-3901, zemes vienības „X”,
kadastra apzīmējums X, daļu 1,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Bogdanu K. 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” ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 20.februārī saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Z. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/175), kurā tiek lūgts Bauskas novada
domei iznomāt zemi „X” 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu „Par starpgabala
statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā” zemes vienība „X”
2,6 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 šī
gada 27.februārī 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401, juridiskā adrese:
„Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes vienību „X” 2,6 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 zemnieku saimniecības „Panči” īpašnieku Kārli Z. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 50.p.

Par zemes vienību „X” ar kadastra apzīmējumu X un X Codes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 19.janvārī saņemts SIA „Lielmežotne” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/172), kurā tiek lūgts iznomāt zemi 1,6 ha kopplatībā „X”, zemes vienību
1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, un zemes vienību 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā” divi zemesgabali 0,5 ha un 0,8 ha platībā ieskaitīti
rezerves zemes fondā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem zemes vienībā piešķirti kadastra apzīmējumi: zemes vienībai 0,8 ha
platībā - kadastra apzīmējums X, zemes vienībai 0,5 ha platībā - kadastra apzīmējums X.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām
2011.gada 14.oktobrī 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Lielmežotne”, reģistrācijas Nr.50003248801, juridiskā adrese: Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes vienības „X” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums
X93, un 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 SIA „Lielmežotne” 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 51.p.

Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 28.februārī saņemts SIA „Mālnieki” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/507), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi 3,1 ha platībā
„X”, ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību” zemes vienība „X” 3,1 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
2012.gada 27.februārī 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Mālnieki”, reģistrācijas Nr.43601000249, juridiskā adrese Torņa iela 16,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes vienību „X” 3,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Mālnieki” 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 52.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 28.februārī saņemts Jaņinas K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/197), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X trīs daļas 1,89 ha platībā Īslīces pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 4,8 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Jaņinai K., dzīvesvietas adrese: „X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X trīs daļas 1,89 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Jaņinu K. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 53.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 12.martā saņemts Maijas R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/240), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,2 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 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4068 010 0068, 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Maijai R., dzīvesvietas adrese „X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļu 1,2 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Maiju R. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 54.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 28.februārī saņemts Jaņinas K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/197), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X piecas daļas 2,44 ha platībā Īslīces pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 20,49 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Jaņinai K., dzīvesvietas adrese: X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X piecas daļas 2,44 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Jaņinu K. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 55.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 22.februārī saņemts Irinas K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/182), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,94 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 mājas
lapā 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Irinai K., dzīvesvietas adrese: X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,94 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Irinu K. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 56.p.

Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 22.februārī saņemts Renata B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/183), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības „X”, kadastra
apzīmējums X, daļu 1,92 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 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Renatam B., dzīvesvietas adrese: X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības
„Kristāli” ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,92 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Renatu 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 57.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 12.martā saņemts Ainara R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/241), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 1,2 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ainaram R., dzīvesvietas adrese X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienību 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Ainaru R. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 58.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 12.martā saņemts Maijas R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/240), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 0,5 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Maijai R., dzīvesvietas adrese: X, Bauskas nov., LV-3914, zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0031 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. 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 Maiju R. 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 59.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 27.februārī saņemts Andra R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/192), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 3,0 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, Brunavas 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Andrim R., dzīvesvietas adrese: „X, Bauskas nov., LV-3907 zemes vienību 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Andri Roķi 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.

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 29.martā

prot.Nr.7, 60.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 27.februārī saņemts Andra R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/192), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 2,0 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, Brunavas 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Andrim R., dzīvesvietas adrese: „X, Bauskas nov., LV-3907 zemes vienību 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Andri R. 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.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

