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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.janvārī

prot.Nr.2, 15.p.

Par pedagogu mēneša darba algas likmi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.835
„Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 1
(V.Grigorjeva), „atturas” 2 (Ā.Gaile, J.Rumba), NOLEMJ:
1. Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam Bauskas novada izglītības
iestādēs šādas pedagogu mēneša darba algas likmes (latos):
Nr.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Izglītības metodiķis interešu
izglītības iestādē
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu līdz
13 (ieskaitot) izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu no
14
līdz
19
(ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu 20
un vairāk izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs
speciālajā
vai
vispārizglītojošajā
internātskolā
Profesionālās
ievirzes
izglītības pedagogs

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

320

325

330

285

290

295

310

315

320

315

320

325

270
270

275
275

280
280

270

275

280

8.

9.

Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamajiem
Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu 15 un vairāk
izglītojamie

290

295

300

295

300

305

2. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību
priekšmetu metodisko apvienību, mēneša darba algas likmi noteikt par Ls 25,00 lielāku,
nekā paredzēts šī lēmuma 1.punktā.
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prot.Nr.2, 2.p.

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.405000964.
Bauskas novada dome, izskatot 2011.gada 19.decembrī ar Nr.3-14.6/780 reģistrēto
Agritas O., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, apstrīdēšanas iesniegumu par Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas
sabiedriskās kārtības sarga Ulda Zibola 2011.gada 22.novembrī sastādīto administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000964, k o n s t a t ē j a :
2011.gada 22.novembrī plkst.14.53 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Uldis Zibols konstatēja,
ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 307.17.punkta, 833.papildzīmes „Stāvēšanas ilgums”
prasības, stāvvietā Slimnīcas ielā 8, Bauskā, stāvēšanai ir novietots transportlīdzeklis VW Golf
ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļa vadītājs neatradās pārkāpuma
izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība,
kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļa
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”, U.Zibols sastādījis administratīvā pārkāpuma
protokolu-paziņojumu Nr.405000964 par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 149.10 panta septītajā daļā, izdarīšanu un
uzlicis naudas sodu Ls 20.
2011.gada 19.decembrī tika saņemts minētā transportlīdzekļa vadītājas Agritas O.
iesniegums, kurā viņa norāda, ka 2011.gada 22.oktobrī novietoja automašīnu VW Golf ar valsts
reģistrācijas numuru X pie tirdzniecības centra „Eila”, Slimnīcas ielā 8, Bauskā, jo viņas darba
vieta atrodas minētajā ēkā - bankā „Citadele”. Automašīnā redzamā vietā novietojusi pulksteni ar
norādītu stāvēšanas laiku uz plkst.1200. Ņemot vērā to, ka šajās dienās tika slēgta „Latvijas
Krājbanka”, nācies apkalpot ļoti lielu skaitu klientu, līdz ar ko nav bijis iespējams laikus
pārvietot minēto automašīnu, kā rezultātā tika sastādīts protokols-paziņojums Nr.405000964 par
papildzīmes Nr.833 prasību neievērošanu. A.O. pārkāpumu atzīst, taču lūdz atcelt uzlikto naudas
sodu, jo vienmēr cenšas ievērot CSN.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir
vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību
mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti,
uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar
tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku
liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus (fotouzņēmumi veikti
2011.gada 22.novembrī plkst. 10.59, plkst. 14.36 un plkst. 14.52), kuri veikti pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā, redzams, ka transportlīdzeklim VW Golf ar valsts reģistrācijas numuru
X, kas novietots stāvēšanai stāvvietā, kas apzīmēta ar 532.ceļa zīmi „Stāvvieta” un papildzīmi
Nr. 833 „Stāvēšanas ilgums”, salonā pie priekšējā stikla ir novietota informācija par laiku, cikos
automašīna novietota stāvēšanai, taču nav ievērotas papildzīmes Nr.833 prasības un
transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā iepriekš minēto un
Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam
Uldim Zibolam bija tiesības un pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts LAPK 149.10 panta septītajā daļā,
izdarīšanu un uzlikt naudas sodu Ls 20 apmērā.
CSN 4.punkts noteic, ka ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
CSN 2.punktā teikts, ka šie noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā. Līdz ar to
ceļu satiksmes dalībnieku pienākums ir ievērot luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu
prasības visā Latvijas teritorijā.
CSN 307.17.punkta redakcija pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija un arī šobrīd ir šāda:
„833.papildzīme „Stāvēšanas ilgums”. Šo papildzīmi lieto kopā ar 532.zīmi „Stāvvieta”.
Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētā stāvvietā, automobiļa salonā pie
priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.”
No minētā izriet, ka 532.ceļa zīme ievieš satiksmes režīmu – dod atļauju noteiktās vietās
novietojot transportlīdzekli stāvēšanai; 833.papildzīme kopā ar 532.ceļa zīmi precizē 532.zīmes
ieviesto satiksmes režīmu.
Ceļu satiksmes likuma 2.panta 1.punktā noteikts, ka šā likuma mērķis ir noteikt ceļu
satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā,
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskām un juridiskām personām
piederošo mantu. Savukārt šī likuma 36.pants nosaka, ka ceļu satiksmes organizācijas mērķis
ir nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt
tās drošību.
A.O. arguments, ka darba apstākļu dēļ automašīnu laikus nepaguva pārvietot,
nav
10
ņemams vērā turpmāk minēto apsvērumu dēļ. LAPK 149. panta septītās daļas dispozīcija noteic
prettiesisku darbību (bezdarbību) par 833.papildzīmes tiesiskā režīma neievērošanu
532.
ceļa zīmes darbības zonā. Savukārt, noteikumi par 833.papildzīmes tiesiskā režīma izpildi
ietverti Ceļu satiksmes noteikumu 307.17.apakšpunktā. Tātad šajās tiesību normās minētā
pārkāpuma objektīvo pusi raksturo darbība (bezdarbība) – informācijas esamība vai neesamība
par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Tas ir formāls sastāvs, kas satur vienīgi tādas
pazīmes, kas raksturo pašu prettiesisko darbību, neatkarīgi no kaitīgo seku iestāšanās.
Neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības un noteikto pienākumu nepildīšanu, piemēro
administratīvo sodu. Ja normatīvie akti paredz noteiktu kārtību, tad visiem šāda noteiktā kārtība
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ir obligāta un neviens nevar atsaukties, ka par to nav zinājis, nejauši aizmirsis vai pastāvēja citi
apstākļi, lai neievērotu tiesību normās noteiktās prasības. (skat. Administratīvās rajona tiesas
spriedumu lietā Nr. A42536107)
Ņemot vērā iepriekš minēto un intensīvo satiksmi pārkāpuma vietā, novietotais
transportlīdzeklis varēja traucēt citiem transportlīdzekļu vadītājiem izmantot stāvvietu.
Ceļu satiksmes noteikumu 307.17.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma
normās noteikto likuma un ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu, proti, lai pēc
iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam būtu iespējams izmantot stāvvietu un
lai netiktu novietotas uz neierobežotu laiku vienas un tās pašas automašīnas.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
A.Ozolas izdarītā pārkāpuma fakts ir pierādīts ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu, fotouzņēmumiem, kuri veikti
pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskā kārtības sarga dienesta ziņojumu.
U.Zibols dienesta ziņojumā informē, ka transportlīdzekli Wolksvagen Golf ar valsts reģistrācijas
numuru X, patrulējot kopā ar sabiedriskās kārtības sargu A.Bulu, pamanījuši stāvvietā 2011.gada
22.novembrī plkst. 10.59. Jau tajā brīdī transportlīdzeklī uz tā priekšējā vējstikla vadītāja pusē
bijusi novietota laika norāde uz plkst. 12.00. Turklāt, par stāvvietas Slimnīcas ielā 8, Bauskā
izmantošanas noteikumu ievērošanu pirms konkrētā pārkāpuma konstatēšanas Sabiedriskās
kārtības nodaļas amatpersonām bijušās pārrunas ar kredītiestādes „Citadele” Bauskas filiāles
vadītāju E.Urtānu. Filiāles vadītājs paskaidrojis, ka kredītiestādes darbiniekiem ir iespēja savas
automašīnas novietot ēkas pagalmā esošajā autostāvvietā. Kredītiestādes darbiniekiem ticis
izskaidrots, ka gadījumā, ja automašīnas novieto stāvvietā Slimnīcas ielā 8, tad automašīnā
redzamā vietā pie priekšējā stikla jānovieto laika norāde, no kuras būtu redzams automašīnas
novietošanas laiks.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, konstatēts atbildību par administratīvo
pārkāpumu pastiprinošs apstāklis – pārkāpums izdarīts vietā, kur ir augsta satiksmes intensitāte
(darba dienā pilsētas centrā). Administratīvo pārkāpumu mīkstinošs apstāklis - gada laikā nav
sodīta par CSN pārkāpumiem.
Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka
normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu
un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.
A.Ozola ir saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 149.10 panta septīto
daļu, kuras sankcija paredz uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu
apmērā. Tādējādi atzīstams, ka likumdevējs imperatīvi ir noteicis, ka konstatējot administratīvo
pārkāpumu, par kuru atbildība ir paredzēta LAPK 149.10panta septītajā daļā, iestādei nav rīcības
brīvības soda noteikšanā. Pie šādiem apstākļiem iestādei ir jāizdod konkrēta satura
administratīvais akts – jāuzliek personai administratīvais naudas sods divdesmit latu apmērā.
Tas nozīmē, ka, konstatējot attiecīgo pārkāpumu, iestādei nav nepieciešams vērtēt lietas
apstākļus, lai pamatotu konkrēta soda apmēra piemērošanu un pietiek tikai ar pārkāpuma
konstatāciju. Proti, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedriskās kārtības nodaļas darbiniekiem nav pienākuma vērtēt piemērojamā soda apmēru un
veidu, jo likums nosaka tikai vienu soda veidu un apmēru.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments sava sprieduma 14.punktā ir
norādījis, ja likumdevējs ir pieņēmis imperatīvu normu, saskaņā ar kuru ir izdodams obligātais
administratīvais akts, tad likumdevējs jau sākotnēji ir izvērtējis sabiedrības un atsevišķas
personas tiesiskās intereses, kā rezultātā pieņemta norma, kas noteic, ka, pastāvot konkrētiem
faktiskajiem apstākļiem, izdodams obligātais administratīvais akts, kas nav saistīts ar īpašu tā
izdošanas vai satura lietderības apsvērumu izvērtēšanu (skat.: 2004.gada 9.marta spriedumu
lietā Nr. SKA-10, skat. arī 2004.gada 19.oktobra spriedumu lietā Nr. SKA-176).
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Līdz ar iepriekš izklāstīto atzīstams, ka lietā nav neviena objektīva, likumīga un pamatota
iemesla, lai piemēroto administratīvo sodu atceltu vai samazinātu.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 21.pantu, 285.pantu, 286.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” 1
(G.Tarvids), „atturas” 1 (R.Čakāne), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Ulda Zibola 2011.gada 22.novembrī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000964 pieņemto lēmumu par naudas soda Ls 20
uzlikšanu atstāt negrozītu, bet Agritas O. iesniegumu noraidīt.
Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās
daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.405000553.
Bauskas novada dome, izskatot 2011.gada 30.decembrī ar Nr.3-14.6/803 reģistrēto
Vitālija T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, apstrīdēšanas iesniegumu par Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas
sabiedriskās kārtības sarga Māra Kļaviņa 2011.gada 30.novembrī sastādīto administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000553, k o n s t a t ē j a :
2011.gada 30.novembrī plkst. 0955 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Māris Kļaviņš
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 136.2.punkta prasības, Liepu ielā 3, Īslīces
pagasta Rītausmu ciemā stāvēšanai ir novietots transportlīdzeklis TOYOTA LAND CRUISER ar
valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļa vadītājs neatradās pārkāpuma
izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība,
kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļa
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” M.Kļaviņš sastādījis administratīvā pārkāpuma
protokolu-paziņojumu Nr.405000553 par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 149.10 panta piektās daļas 4.punktā
izdarīšanu un uzlicis naudas sodu Ls 30 apmērā.
2011.gada 30.decembrī saņemts minētā transportlīdzekļa vadītāja Vitālija T. iesniegums,
kurā viņš lūdz pārskatīt ar 2011.gada 30.novembra administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu Nr.405000553 uzlikto naudas sodu. Savu vainu apzinās, taču pārkāpumu izdarījis
bezizejas stāvoklī, jo pie mājas nav kur saprātīgi novietot stāvēšanai transportlīdzekli, taču
transportlīdzeklis nepieciešams, lai aizbrauktu uz veikalu vai aptieku, jo ģimenē kopā ar viņu
dzīvo sieva un vienu gadu veca meita. V.T. izdarīto nožēlo. Lūdz pārkāpumu atzīt par
maznozīmīgu un atbrīvot no uzliktā naudas soda.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir
vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību
mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti,
uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu,
ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un
liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotās fotouzņēmumus (fotouzņēmumi veikti
2011.gada 30.novembrī plkst. 9.38 un plkst. 9.53), kuri veikti pārkāpuma izdarīšanas laikā un
vietā, nepārprotami redzams, ka transportlīdzeklis TOYOTA LAND CRUISER ar valsts
reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai iepretim daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas ieejai,
tādējādi neļaujot braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem un traucējot gājēju
pārvietošanos un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā
iepriekš minēto un Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā
sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam
M.Kļaviņam bija tiesības un pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolupaziņojumu par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts LAPK 149.10 panta piektās daļas
4.punktā, izdarīšanu un uzlikt naudas sodu Ls 30 apmērā.
CSN 136.2.punktā noteikts, ka aizliegts stāvēt vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis neļauj
braukt (iebraukt un izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.
Lietas materiālos ir fotouzņēmumi, kuros redzams, ka transportlīdzeklis TOYOTA
LAND CRUISER novietots tieši pretī dzīvojamās mājas kāpņu telpas ieejas durvīm tā,
ka gājējiem ir apgrūtināta iespēja tikt garām transportlīdzeklim.
Ņemot vērā minēto, Bauskas novada dome secina, ka ar lietā esošajiem pierādījumiem ir
pilnībā pierādīts, ka transportlīdzeklis TOYOTA LAND CRUISER bija novietots stāvēšanai
vietā, kur tas traucēja gājēju pārvietošanos.
Saskaņā ar CSN 4.punktu ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, administratīvo pārkāpumu pastiprinoši
apstākļi netika konstatēti, administratīvo pārkāpumu mīkstinošs apstāklis - gada laikā nav sodīts
par CSN pārkāpumiem.
Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
LAPK 11.pants nosaka, ka administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz
neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo
seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi
šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.
Saskaņā ar LAPK 21.panta otro daļu ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu,
ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus un, ja šis pārkāpums nav radījis
draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.
LAPK 21.pantu piemērot un atzīt pārkāpumu par maznozīmīgu konkrētajā gadījumā nav pamata,
jo V.T. automašīnu bija novietojis vietā, kur tā acīmredzami traucēja gājēju pārvietošanos.
Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka
normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu
un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.
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V.T. ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas
4.punktu, kuras sankcija paredz uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu
apmērā.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, Bauskas novada dome konstatēja,
ka V.T. izdarītais administratīvais pārkāpums ir atzīstams par maznozīmīgu un konkrētajā
gadījumā piemērojams LAPK 21.pants.
V.T. darbībās ir konstatējams LAPK 149.10 panta piektās daļas 4.punktā paredzētā
administratīvā pārkāpuma sastāvs. Vienlaikus, izvērtējot visus lietā esošos pierādījumus,
Bauskas novada dome uzskata, ka nav nepieciešams piemērot LAPK noteiktos represīvos
līdzekļus, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība un V.T. tiktu audzināts likumu ievērošanas un
sadzīves noteikumu cienīšanas garā.
V.T. ceļu satiksmē izdarītais administratīvais pārkāpums atzīstams par pārkāpumu, par
kuru paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus, pie tam lietā esošie pierādījumi
apliecina, ka šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu
mantai, līdz ar to tas ir atzīstams par maznozīmīgu. Tātad pie konkrētajiem lietas apstākļiem ir
pietiekams pamats piemērot LAPK 21.pantu. Proti, minētā panta pirmā daļa paredz: ja izdarītais
administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt
lietu, var atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu
aizrādījumu.
LAPK 23.pantā uzskaitīti administratīvie sodi, kas ir piemērojami par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu. No LAPK 23.panta satura redzams, ka mutvārdu aizrādījums nav soda
veids. No LAPK 21.panta pirmās daļas izriet, ka mutvārdu aizrādījums tiek izteikts tādā
gadījumā, ja persona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības pārkāpuma maznozīmīguma dēļ.
Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā jau iepriekš minētos administratīvo atbildību mīkstinošos
apstākļus, kā arī V.T. domes sēdē sniegtos paskaidrojumus, ir nepieciešams izdarīt lietderības
apsvērumus par administratīvā soda nepieciešamību, lai nonāktu pie taisnīgākā un piemērotākā
risinājuma.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 21.pantu, 285.pantu, 286.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” 3
(J.Feldmanis, V.Purmale, V.Veips), „atturas” nav, NOLEMJ:
Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Māra Kļaviņa 2011.gada 30.novembrī ar
administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000553 pieņemto lēmumu par naudas
soda Ls 30 apmērā uzlikšanu Vitālijam T. un izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu, izsakot
Vitālijam T. mutvārdu aizrādījumu.
Lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās daļas
2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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prot.Nr.2, 4.p.

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.405000605.
Bauskas novada dome, izskatot 2012.gada 13.janvārī ar Nr.40 reģistrēto Andas S.,
personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, apstrīdēšanas iesniegumu par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās
kārtības sarga Māra Kļaviņa 2012.gada 11.janvārī sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu
– paziņojumu Nr.405000605, k o n s t a t ē j a :
2012.gada 11.janvārī plkst. 1548 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Māris Kļaviņš
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 135.11.punkta prasības, 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā Dārza ielā 12A, Bauskā stāvēšanai ir novietots
transportlīdzeklis NISSAN SERENA ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to,
ka transportlīdzekļa vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma
protokols-paziņojums par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”,
M.Kļaviņš sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.405000605 par
administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.10 panta piektās daļas 11.punktā izdarīšanu un uzlicis naudas sodu Ls 30.
2012.gada 13.janvārī saņemts minētā transportlīdzekļa vadītājas A.S. iesniegums, kurā
viņa lūdz pārskatīt ar 2012.gada 11.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.405000605 uzlikto naudas sodu. Norāda, ka novietojusi transportlīdzekli zem zīmes, jo
vedusi cilvēku ar īpašām vajadzībām uz aptieku, bijis nepieciešams doties arī uz „Sarkano
Krustu” pēc apaviem. Esot triju bērnu māte, no kuriem divi ir invalīdi kopš bērnības. Pārkāpumu
atzīst, taču lūdz samazināt uzlikto naudas sodu.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir
vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību
mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti,
uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu,
ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un
liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus (fotouzņēmumi veikti
2012.gada 11.janvārī plkst. 15.40, plkst. 15.41 un plkst.15.48), kuri veikti pārkāpuma izdarīšanas
laikā un vietā, nepārprotami redzams, ka transportlīdzeklis NISSAN SERENA ar valsts
reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai 326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā
un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Ņemot vērā iepriekš minēto
un Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantā noteiktās īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargam Mārim
Kļaviņam bija tiesības un pienākums sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts LAPK 149.10 panta piektās daļas 11.punktā,
izdarīšanu un uzlikt naudas sodu Ls 30 apmērā.
CSN 291.punkts nosaka, ka 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes
darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet,
ja krustojuma nav, – līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās
zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas
vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas,
uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits
tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.
CSN 135.11.punktā noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt 326.ceļa zīmes
darbības zonā. CSN 282.26.punkta redakcija pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija un arī šobrīd ir
šāda: „282.26. 326.zīme „Apstāties aizliegts”. Transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt.”
CSN 135.11.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma normās noteikto likuma un
ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu. Stāvēšanas aizliegums 326.ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts” darbības zonā, ir vērsts uz to, lai tiktu nodrošināta ritmiska ceļu satiksmes
norise. No tā izriet, ka prasība ievērot ar ceļa zīmēm ievesto satiksmes režīmu pašos pamatos ir
vērsta uz satiksmes dalībnieku drošību. Tādējādi, ja atbilstoši ceļa zīmei transportlīdzekļiem ir
aizliegts stāvēt kādā noteiktajā ceļa teritorijā, iemesls tam ir satiksmes dalībnieku drošības
apsvērumi.
Kā pieņemts tiesu praksē un norādīts Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 6.marta
spriedumā lietā Nr.A42461906 143/AA43-0367-09/14 - transportlīdzekļa vadītāja kā satiksmes
dalībnieka pienākums ir pārliecināties par ceļa zīmju darbību konkrētajā vietā pirms
transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai.
Saskaņā ar CSN 4.punktu ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. CSN 34.punkts nosaka, ka transportlīdzekļa
vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transportlīdzekļu
braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Proti, transportlīdzekļa vadītājam, braucot jāvadās pēc izvietotajām ceļa zīmēm.
CSN 2.punktā teikts, ka šie noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā. Līdz ar to
ceļu satiksmes dalībnieku pienākums ir ievērot luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu
prasības visā Latvijas teritorijā.
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Saskaņā ar LAPK 9.panta pirmo daļu par administratīvo pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, Bauskas novada dome konstatē,
ka A.S. izdarītais administratīvais pārkāpums ir atzīstams par maznozīmīgu un konkrētajā
gadījumā piemērojams LAPK 21.pants.
A.S. darbībās ir konstatējams LAPK 149.10 panta piektās daļas 11.punktā paredzētā
administratīvā pārkāpuma sastāvs. Vienlaikus, izvērtējot visus lietā esošos pierādījumus,
Bauskas novada dome uzskata, ka nav nepieciešams piemērot LAPK noteiktos represīvos
līdzekļus, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība un A.S. tiktu audzināta likumu ievērošanas un
sadzīves noteikumu cienīšanas garā.
A.S. ceļu satiksmē izdarītais administratīvais pārkāpums atzīstams par pārkāpumu, par
kuru paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus, pie tam lietā esošie pierādījumi
apliecina, ka šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu
mantai, līdz ar to tas ir atzīstams par maznozīmīgu. Tātad pie konkrētajiem lietas apstākļiem ir
pietiekams pamats piemērot LAPK 21.pantu. Proti, minētā panta pirmā daļa paredz: ja izdarītais
administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt
lietu, var atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu
aizrādījumu.
LAPK 23.pantā uzskaitīti administratīvie sodi, kas ir piemērojami par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu. No LAPK 23.panta satura redzams, ka mutvārdu aizrādījums nav soda
veids. No LAPK 21.panta pirmās daļas izriet, ka mutvārdu aizrādījums tiek izteikts tādā
gadījumā, ja persona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības pārkāpuma maznozīmīguma dēļ.
Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ir nepieciešams izdarīt lietderības apsvērumus par
administratīvā soda nepieciešamību, lai nonāktu pie taisnīgākā un piemērotākā risinājuma
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 21.pantu, 285.pantu, 286.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips),
„pret” 3 (J.Feldmanis, V.Purmale, U.Kolužs), „atturas” nav, NOLEMJ:
Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Māra Kļaviņa 2012.gada 11.janvārī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405000605 pieņemto lēmumu par naudas soda Ls 30
apmērā uzlikšanu Andai S. un izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu, izsakot Andai S. mutvārdu
aizrādījumu.
Lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās daļas
2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

3

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
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prot.Nr.2, 5.p.

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.405000015.
Bauskas novada dome, izskatot 2011.gada 20.decembrī ar Nr.787 reģistrēto Viktora Š.
(Viktoras Š.), personas kods X, apstrīdēšanas iesniegumu par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības
sarga Ulda Zibola 2011.gada 14.decembrī sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu –
paziņojumu Nr.405001015, k o n s t a t ē j a :
2011.gada 14.decembrī plkst.13.22 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargs Uldis Zibols
konstatēja, ka, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 307.21.punkta prasības, stāvvietā, kas
apzīmēta ar ceļa zīmi Nr.532 „Stāvvieta” un papildzīmēm Nr.805 „Darbības zona” un Nr.837
„Invalīdiem”, Pionieru ielā 2 pie tirdzniecības centra „Rimi”, Bauskā, stāvēšanai ir novietots
transportlīdzeklis BMW 525 ar valsts reģistrācijas numuru X. Sakarā ar to, ka transportlīdzekļa
vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.marta
noteikumiem Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” U.Zibols
sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.405001015 par administratīvā
pārkāpuma, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 149.31
panta astotajā daļā izdarīšanu un uzlicis naudas sodu Ls 40 apmērā.
2011.gada 20.decembrī saņemts minētā transportlīdzekļa vadītāja Lietuvas Republikas
iedzīvotāja Viktora Š. iesniegums, kurā viņš norāda, ka 2011.gada 14.decembrī novietoja
stāvēšanai transportlīdzekli BMW 525 ar valsts reģistrācijas numuru X invalīdiem paredzētā
stāvvietā. Tā kā viņš ir otrās grupas invalīds, tad invalīda apliecību novietojis redzamā vietā,
transportlīdzeklī uz priekšējā paneļa, uz aizmugurējā stikla bijusi novietota zīme „Invalīds”.
Atgriežoties pie automašīnas, konstatējis, ka sastādīts administratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums Nr.405001015 par transportlīdzekļa novietošanu invalīdu stāvvietā. Pārkāpumam
nepiekrīt, uzskata, ka sods uzlikts nepamatoti. Lūdz atcelt uzlikto naudas sodu.
LAPK 272.pants nosaka, ka institūcijai (amatpersonai), izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir
vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību
mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti,
uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā
pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un
citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar
tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku
liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un
dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem
līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).
LAPK 244.pants nosaka, ka institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas
iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas
apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Izvērtējot lietas materiāliem pievienotos fotouzņēmumus fotouzņēmumi veikti 2011.gada
14.decembrī plkst.13.21 un plkst. 13.22), kuri veikti pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā,
konstatēts, ka transportlīdzeklis BMW 525 ar valsts reģistrācijas numuru X novietots stāvēšanai
stāvvietā, kas paredzēta transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas
karti. Transportlīdzeklim salonā pie priekšējā stikla nebija novietota invalīdu stāvvietu
izmantošanas karte, ko neapstrīd Viktors Š.
CSN 4.punkts noteic, ka ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
CSN 307.21.punktā noteikts - 837.papildzīme „Invalīdiem” norāda, ka 532.zīme attiecas
tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.
CSN 2701.punkts nosaka – automobiļiem, kurus vada invalīdi ar pārvietošanās
traucējumiem, un automobiļiem, kuru pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanas traucējumiem
(invalīdi, kuriem ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu – pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās), un automobiļiem, kuru
pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.grupas redzes invalīdi, automobiļa
salonā pie priekšējā stikla atļauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz
Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas vai tās struktūrvienību izsniegtu izziņu. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte
(28.06.2005 MK noteikumi Nr.482 (4.pielikuma 13.punkts)) ir tumši zils taisnstūris (garums 148
mm, augstums 106 mm). Kartes aversa kreisajā pusē norādīts kartes derīguma termiņš, izdevējs,
kartes sērijas numurs, zem tā attēlota invalīda pazīšanas zīme baltā krāsā, labajā pusē – Latvijas
atšķirības zīme „LV”, zem tās uzraksts latviešu valodā „Eiropas Kopienas modelis”, zem tā ar
atstarpi uzraksts latviešu valodā „Invalīdu stāvvietas izmantošanas karte”, zem tā ar atstarpi
analogs uzraksts citās Eiropas Savienības valodās. Kartes reversa kreisajā pusē – kartes īpašnieka
fotogrāfija, zem tās norādīts personas vārds, uzvārds un paraksts, labajā pusē – informācija „Šī
karte pilnvaro tās īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas
Savienības dalībvalstīs”. Lietuvas Republikā reģistrētam transportlīdzeklim invalīdu stāvvietu
izmantošanas kartei bija jābūt izsniegtai un noformētai atbilstoši Lietuvas Republikas
normatīvajiem aktiem, ievērojot Eiropas Savienības noteiktās prasības.
CSN noteikumu 2701.punkts redakcijā, kādā tas norādīts iepriekšējā rindkopā, Latvijas
Republikā stājās spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Identiska kārtība attiecībā uz tiesībām un kārtību
izmantot invalīdiem paredzētās stāvvietas ir noteikta arī Lietuvas Republikā, līdz ar to Viktors
Š. nevar aizbildināties ar to, ka viņam nav zināmi Latvijas Republikā pastāvošie noteikumi.
Eiropas Savienībā ir izveidota vienota pieeja jautājumos uz garantijām invalīdiem –
transportlīdzekļu vadītājiem un viņu tiesībām izmantot (speciālas invalīdiem paredzētas
stāvvietas. Eiropas Savienības Padome 1998.gada 12,jūnijā izdevusi ieteikumus
„Par stāvvietas karti personām ar spēju traucējumiem” (98/376/EK). 2008.gada 3.martā sakarā ar
vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp, Lietuvas Republikas pievienošanos, Eiropas
Savienības Padome ir izdevusi ieteikumus, ar kuriem pielāgo iepriekš izdotos ieteikumus,
attiecinot tos arī uz Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras
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Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku,
Polijas Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku.
Ceļu satiksmes likuma 2.panta 1.punktā noteikts, ka šā likuma mērķis ir noteikt ceļu
satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskām un juridiskām personām piederošo
mantu. Savukārt šī likuma 36.pants nosaka, ka ceļu satiksmes organizācijas mērķis ir nodrošināt
nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt tās drošību.
Ceļu satiksmes likuma 46.pantā noteikts, ka šis likums, Ceļu satiksmes noteikumi un citi
normatīvie akti, kas regulē attiecības ceļu satiksmes drošības jomā, attiecas arī uz ārvalstīs
reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kā arī to īpašniekiem, vadītājiem un citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem, tiem atrodoties Latvijas teritorijā, ja starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts ir
Latvija, nav paredzēts citādi.
Ceļu satiksmes noteikumu 307.21.punkts veicina minētajās Ceļu satiksmes likuma
normās noteikto likuma un ceļu satiksmes organizācijas mērķu sasniegšanu. Stāvēšanas
aizliegums stāvvietās, kas paredzētas tikai transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu
izmantošanas karti, ir vērsts uz to, lai nodrošinātu automobiļiem, kurus vada invalīdi ar
pārvietošanās traucējumiem, un automobiļiem, kuru pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās
traucējumiem, brīvi un netraucēti izmantotu paredzētās stāvvietas.
Atbilstoši LAPK 9.panta pirmajā daļā noteiktajam par administratīvo pārkāpumu
atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
bezdarbība. Tādējādi, lai konstatētu administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes, nav
nepieciešams pierādīt, ka Viktors Š. ļaunprātīgi pārkāpis stāvēšanas noteikumus.
Savukārt LAPK 11.pantā norādīts, ka administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu
aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības
kaitīgo seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav
paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, administratīvo pārkāpumu mīkstinoši un
pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Izvērtējot Viktora Š. iesniegumā norādīto, konstatēts, ka Ceļu satiksmes noteikumu
259.punkts, uz kuru viņš balstās, zaudējis spēku ar 2005.gada 31.decembri, līdz ar to
likumdevējs nav paredzējis Viktora Š. norādītos apstākļus uzskatīt par tādiem, kas dotu pamatu
atbrīvot no atbildības par izdarīto pārkāpumu. Bez tam kritiski vērtējams Viktora Š. arguments,
ka viņš, novietojot stāvēšanai invalīdu stāvvietā transportlīdzekli BMW 525 ar valsts
reģistrācijas numuru X, uz priekšējā paneļa atstājis invalīda apliecību, kas apliecina viņa
invaliditāti un (pēc V.Š. pārliecības) dod tiesības minēto transportlīdzekli novietot invalīdu
stāvvietā. Taču palielinot fotouzņēmumus, kuri veikti pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā
konstatēts, ka Viktors Š. transportlīdzeklī uz priekšējā paneļa bija novietojis invalīda apliecību,
kuras derīguma termiņš beidzies 2008.gadā, savukārt pie iesnieguma, kuru Bauskas novada
domē iesniedzis 2011.gada 20.decembrī, pievienojis invalīda apliecības kopiju, kas izsniegta
2010.gada 29.decembrī uz nenoteiktu laiku.
Viktors Š. ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 149.31 panta astoto
daļu, kuras sankcija paredz uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu
apmērā. Tādējādi atzīstams, ka likumdevējs imperatīvi ir noteicis, ka konstatējot administratīvo
pārkāpumu, par kuru atbildība ir paredzēta LAPK 149.31 panta astotajā daļā iestādei nav rīcības
brīvības soda noteikšanā. Pie šādiem apstākļiem iestādei ir jāizdod konkrēta satura
administratīvais akts – jāuzliek personai administratīvais naudas sods četrdesmit latu apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas sabiedriskās kārtības sargam Uldim Zibolam bija pamats piemērot administratīvo sodu
atbilstoši šai normai.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments sava sprieduma 14.punktā ir
norādījis, ja likumdevējs ir pieņēmis imperatīvu normu, saskaņā ar kuru ir izdodams obligātais
administratīvais akts, tad likumdevējs jau sākotnēji ir izvērtējis sabiedrības un atsevišķas
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personas tiesiskās intereses, kā rezultātā pieņemta norma, kas noteic, ka, pastāvot konkrētiem
faktiskajiem apstākļiem, izdodams obligātais administratīvais akts, kas nav saistīts ar īpašu tā
izdošanas vai satura lietderības apsvērumu izvērtēšanu (skat.: 2004.gada 9.marta spriedumu
lietā Nr. SKA-10, skat. arī 2004.gada 19.oktobra spriedumu lietā Nr. SKA-176).
LAPK 16.pants paredz, ka ārvalstu pilsoņi un bezvalstnieki Latvijas teritorijā saucami pie
administratīvās atbildības uz tādu pašu noteikumu pamata kā Latvijas Republikas pilsoņi, ja šis
kodekss neparedz citādi.
Līdz ar iepriekš izklāstīto atzīstams, ka lietā nav neviena objektīva, likumīga un pamatota
iemesla, lai piemēroto administratīvo sodu atceltu vai samazinātu.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 21.pantu, 285.pantu, 286.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, J.Feldmanis, Ā.Gaile,
E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” 1 (G.Tarvids), „atturas” 6 (R.Čakāne,
A.Feldmanis, I.Dombrovska, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas sabiedriskās kārtības sarga Ulda Zibola 2011.gada 14.decembrī ar administratīvā
pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.405001015 pieņemto lēmumu par naudas soda Ls 40
uzlikšanu atstāt negrozītu, bet Viktora Š. (Viktoras Š.) iesniegumu noraidīt.
Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās
daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 79.,184. un 188.pantu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, kurā noteikts, ka valsts
institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus, Ministru
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas
apbalvojumiem”.

novada

domes

nolikumu

„Par

Bauskas

novada

Pielikumā:
1. Nolikums „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” uz 4 lp.
2. Pielikumi uz 6 lp.
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Par notekūdeņu savākšanas Bauskas aglomerācijas robežām.
Bauskas novada domē 2011.gada 28.decembrī tika saņemta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) vēstule Nr.4.2.1-01/19923 „Par
aglomerācijas robežu noteikšanu”, kurā izteikts aicinājums noteikt notekūdeņu savākšanas
Bauskas aglomerācijas robežas.
Saskaņā ar VARAM 2011.gada 14.jūnijā noslēgto līgumu Nr.37/70.05. ar izpildītāju
SIA „BaltLine Globe” par aglomerāciju robežu noteikšanu uz 2011.gada 1.jūliju
ūdenssaimniecības attīstības projektu vajadzībām, tika izstrādāts pētījums „Robežu noteikšana
aglomerācijām 3.5.1.1aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” Bauskas aglomerācijai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 311punktu, kas paredz, ka aglomerācijas robežas nosaka
vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un
kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas
sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas pirmo 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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

Noteikt notekūdeņu savākšanas Bauskas aglomerāciju, iekļaujot tajā Bauskas pilsētas
blīvās apbūves teritorijas un Mēmeles ielu, Codes pagasta Elektriķu un Jauncodes ciemu,
kā arī ilgtermiņā Ceraukstes pagasta Mūsas ciemu.
Apstiprināt notekūdeņu savākšanas Bauskas aglomerācijas robežas saskaņā ar lēmuma
pielikumu.

Pielikumā: Bauskas notekūdeņu aglomerācijas robeža uz 1 lp.
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Par grozījumiem Iepirkuma komisijas nolikumā.
Iepirkuma komisijas darba organizācijas uzlabošanas nolūkā, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 12.punktu un Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo 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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā šādus grozījumus:
1.

2.

Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Komisijā darbojas 6 (seši) Komisijas locekļi. Komisiju izveido ar Bauskas novada
domes lēmumu. Komisijas darbības pārraudzību veic Domes priekšsēdētājs”.
Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl Komisijas locekļi
no Komisijas locekļu vidus ar balsu vairākumu. Komisijas darbu organizē un vada
Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.”
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Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Ņemot vērā, ka Iepirkumu komisijas locekle Ieva Tarvida no 2012.gada 3.janvāra ir
ilgstošā prombūtnē (grūtniecības un dzemdību atvaļinājums), līdz ar to nevar pildīt Iepirkuma
komisijas locekļa pienākumus, kā arī Iepirkuma komisijas locekļu skaita palielināšanu no
pieciem uz sešiem un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu,
Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma 9. un 11.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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Atbrīvot 2012.gada 31.janvārī no darba Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijā
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas
iepirkumu speciālisti Ievu TARVIDU.

2. Iekļaut 2012.gada 1.februārī darbam Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijā:
2.1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas
vecāko iepirkumu speciālisti Diānu INDRIKSONI;
2.2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas
iepirkumu speciālisti Inetu RUHOCKU.
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Par sadarbību mutes veselības veicināšanas jomā.
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles M.Lazdas 2011.gada
11.novembra iesniegumu Nr.1-10/22 par ieceri organizēt veselības veicināšanas viktorīnu „Esi
gudrs - būsi vesels!” 5.klašu audzēkņiem Bauskas un Rundāles novada skolās un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” ieceri organizēt veselības
veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs - būsi vesels!” 5.klašu audzēkņiem Bauskas un Rundāles
novada skolās.
2. Finansējumu Ls 445 (četri simti četrdesmit pieci lati) viktorīnas organizēšanas izdevumiem
(balvu iegādei, ēdināšanas izdevumiem) paredzēt pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” 2012.gada budžetā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai nodrošināt šā lēmuma izpildi.
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Par NaF tablešu pielietošanu zobu karies profilaksē un intensitātes
samazināšanā Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles M.Lazdas 2011.gada
11.novembra iesniegumu Nr.1-10/23 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un
15.panta pirmās daļas 6.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, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” ieceri nodrošināt ar NaF
tabletēm Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus no 3 līdz 7 gadu
vecumam.
2. Finansējumu Ls 2 676,24 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši lati un divdesmit četri
santīmi) NaF tablešu iegādei paredzēt pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” 2012.gada budžetā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai nodrošināt šā lēmuma
izpildi.
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Par saistošo noteikumu „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Lai nodrošinātu Bauskas novada iedzīvotājiem iespēju saņemt to vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem
Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta
2003.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 4.panta otro daļu, 18., 20.
un 23. pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtību Bauskas novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par aprūpes
mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā” uz 6 lp.
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Par dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes- 500 kWh” izplatīšanu un
nodošanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 8. decembrī noslēgto Dāvinājuma līgumu Nr.72 (tālāk tekstā
– Līgums), kas noslēgts starp Latvijas Pašvaldību savienību un Bauskas novada pašvaldības
domi, kā arī uz plānoto vienošanos Līgumā, kas nosaka, ka novadā atlikušās pirmā posma
„Elektrības norēķinu kartes - 500 kWh” izdalāmas sociāli mazaizsargātām mājsaimniecībām pēc
pilsētu un novadu pašvaldību noteiktajiem mērķa grupu kritērijiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AS „Latvenergo” sociālās kampaņas pirmā posma elektroenerģijas norēķinu karšu (Ls 37,15
vērtībā) atlikumu izdalīt sociāli mazaizsargātām personām, kas neatbilst kritērijiem, lai saņemtu
likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos definēto sociālo palīdzību:
1.1. vientuļajiem vai atsevišķi dzīvojošajiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī
uz personu ir no Ls 150 līdz Ls 180;
1.2. ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu ir no Ls 101
līdz Ls 120.
2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Pašvaldību savienībai.
3. Lēmums ir spēkā līdz brīdim, kamēr visas atlikušās elektroenerģijas norēķinu kartes (Ls 37,15
vērtībā) ir izdalītas Bauskas novada iedzīvotājiem.
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Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas
sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika
periodā no 2012.gada janvāra līdz augustam” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada Domes noteikumus Nr.3 „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts
budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika
periodā no 2012.gada janvāra līdz augustam” saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi piemērojami no 2012.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Noteikumi uz 2 lp.
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Par pedagogu mēneša darba algas likmi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.835
„Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 1
(V.Grigorjeva), „atturas” 2 (Ā.Gaile, J.Rumba), NOLEMJ:
1. Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam Bauskas novada izglītības
iestādēs šādas pedagogu mēneša darba algas likmes (latos):
Nr.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Izglītības metodiķis interešu
izglītības iestādē
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu līdz
13 (ieskaitot) izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu no
14
līdz
19
(ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu 20
un vairāk izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs
speciālajā
vai
vispārizglītojošajā
internātskolā
Profesionālās
ievirzes
izglītības pedagogs

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

320

325

330

285

290

295

310

315

320

315

320

325

270
270

275
275

280
280

270

275

280

8.

9.

Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamajiem
Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu 15 un vairāk
izglītojamie

290

295

300

295

300

305

2. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību
priekšmetu metodisko apvienību, mēneša darba algas likmi noteikt par Ls 25,00 lielāku,
nekā paredzēts šī lēmuma 1.punktā.
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Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.; 7.1.
un 10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam šādas Bauskas novada izglītības
iestāţu vadītāju darba algas likmes (latos):
Izglītojamo
skaits
02.01.2012.
405

Raimonds ŢABOVS

599

Bauskas 2.vidusskola

602

Vera GRIGORJEVA

647

Īslīces vidusskola

344

Vija IELEJA

599*

Uzvaras vidusskola

283

Elita BORKOVSKA

564

Bauskas pilsētas pamatskola

279

Jānis RUMBA

564

Bauskas sākumskola

364

Linuta ĢERĢE

564

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

143

512

191

Georgijs OSTROVSKIS
Daiga VĪLIPA

564*

Meţgaļu pamatskola

143

Agnese MACKEVIČA

512

Meţotnes pamatskola

130

Daina LAPKOVSKA

512

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

102

Lilija BULA
Egons BRAZAUSKIS

512

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

162

Vadītāja vārds, uzvārds

Darba algas
likme Ls

537

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Meţotnes internātvidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola

94

Aelita NAUMANE

537

76

Sarmīte ULNICĀNE

537

275

Daina KADIŠEVSKA

564

325

Ilga ĶIĢELE

564

614

Biruta GRANTIŅA

593

101

Mārīte ŠULCE

503

Bauskas Mūzikas skola

152

Valts FRICSONS

518

Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs

241

Benita SVARENIECE

518

*Izglītības iestādes vadītājam par struktūrvienībām, kurām nav iecelts vadītājs, mēneša darba algas likmi
nosaka par pakāpi augstāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam
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Par izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības
jomā mēneša darba algas likmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.punktu,
kā arī uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam šādas Bauskas novada izglītības
iestāžu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības jomā darba algas likmes (latos):
Nr.p.k. Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
Algas likme Ls
1.
Direktora vietnieks metodiskajā darbā valsts ģimnāzijā, vispārējās izglītības iestādes
vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:
1.1.
no 1201 un vairāk
551
1.2.
no 1001 līdz 1200
523
1.3.
no 801 līdz 1000
493
1.4.
no 601 līdz 800
472
1.5.
no 401 līdz 600
433
1.6.
no 251 līdz 400
419
1.7.
no 151 līdz 250
405
1.8.
no 101 līdz 150
392
1.9.
līdz 100
374
2.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir
šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:
2.1.
no 601 līdz 800
432
2.2.
no 401 līdz 600
404
2.3.
no 251 līdz 400
397
2.4.
no 151 līdz 250
391
2.5.
no 101 līdz 150
385
2.6.
līdz 100
374

3.
3.1.

Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā:
struktūrvienībā, kura īsteno vispārējās
programmu

pamatizglītības

374

3.2.

struktūrvienībā,
kura
īsteno
pirmsskolas izglītības
programmu, ar pirmsskolas izglītojamo skaitu no 24 līdz 69
izglītojamajiem (ieskaitot)

363

3.3.

struktūrvienībā,
kura
īsteno
pirmsskolas
programmu, ar pirmsskolas izglītojamo skaitu 70
izglītojamie
izglītības iestādē, kura īsteno vakara (maiņu)
vidējās izglītības programmu un/ vai neklātienes
vidējās izglītības programmu

izglītības
un vairāk

374

vispārējās
vispārējās

374

3.4.

2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūrvienības vadītājiem
izglītības jomā, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, amata algas
likmi noteikt par Ls 40,00 lielāku nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam.
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Par aizņēmumu projekta „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas
novada izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošanai” realizācijai.
Lai nodrošinātu virtuves aprīkojuma, ēdamzāles mēbeļu iegādi un virtuves bloku
vienkāršoto renovāciju Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs „Griķu pamatskola”,
„Vecsaules pamatskola”, „Mežotnes pamatskola” un „Uzvaras vidusskola”, kas paredzēta Lauku
atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē apstiprinātā projektā Nr.11-06LL19-L413101-000005 „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu
pakalpojumu uzlabošanai”, kas tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā, ietvaros, lai nodrošinātu projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu Ls
29 917,91 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati, 91 santīmi) 2012.gadā
plānotajām aktivitātēm:
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, 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 projekta „Aprīkojuma iegāde
un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošanai” īstenošanai
Ls 29 917,91 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati, 91 santīmi) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par amata vienības izveidi Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādē „Griķu pamatskola”.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu, Bauskas novada
Domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un
darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu un ņemot vērā Bauskas novada
vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” direktores Daigas Vīlipas 2011.gada
15.decembra iesniegumu Nr.1-11/153, lai veicinātu izglītojamo patriotisko audzināšanu, radītu
izpratni par valsts aizsardzību, pilsoniskās un pienākumu apziņas pret valsti veidošanu
izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādē „Griķu pamatskola”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.februāri apstiprināt interešu izglītības pulciņu vadītāju amata vienību
izveidi Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Griķu pamatskola” jaunsargu vienības
un „Vanadzēnu” kopas darbības organizēšanai un vadīšanai.
2. Noteikt pulciņu vadītājiem nepilnu darba slodzi:
2.1.
jaunsargu vienības vadītājam 5 stundas nedēļā;
2.2.
„Vanadzēnu” kopas vadītājam 4 stundas nedēļā.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2.vidusskola” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un ņemot vērā
vispārējas izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktores V.Grigorjevas 01.12.2011.
iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada Domes sēdē 2010.gada 28.janvārī) šādas izmaiņas:
1. Izteikt nolikuma 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas 2.vidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada Domes (tālāk tekstā - dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības
iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmas. ”
2.

Izteikt nolikuma 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611).”

3.

Izteikt nolikuma 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu.”
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Par pašvaldības dzīvokļa Rīgas ielā, Bauskā izīrēšanu.
2012.gada 10.janvārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja
Sarmītes F., dzīv. Pasta iela, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 9.janvāra iesniegumu, kurā viņa
lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas nov.
S.F. iesniegumam pievienojusi:
Bauskas novada administrācijas 10.01.2012.izziņu Nr. 8-5/14 ”Par Pasta ielā, Bauskā,
Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada administrācijas speciālists S.F. 09.01.2012. iesniegumam pievienojis:
palīdzības reģistrā reģistrētās S.F. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas
novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 09.11.2010. lēmumu ”Par
Sarmītes F. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā ” minētā persona reģistrēta Bauskas
novada domes palīdzības saņemšanas reģistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas grupā, kā maznodrošināta persona, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks”
12.12.2011. paziņojumu par atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas ielā, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.; 3.1.punktu, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.01.2012. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas novadā nav privatizējams, pārdodams
vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Sarmītei F., personas kods X, ģimenē 2 cilvēki, dzīvokli Rīgas ielā, Bauskā,
Bauskas novadā, kopējā platība 26,2 m2 .

3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 25.janvārim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,55 par m2
mēnesī.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar S.F. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā īres līgumu.
6. Izslēgt S.F. 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.
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Par sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2011.gada 7.martā ar Juri A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā, Bauskā, īres
līgums uz laiku līdz 2011.gada 31.augustam. Ar Bauskas novada domes 29.09.2011.lēmumu
sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā, Bauskā īres līgums pagarināts līdz 2011.gada 31.oktobrim.
2011.gada 15.decembrī saņemts J.A. iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālā dzīvokļa
Strautnieku ielā, Bauskā īres līguma termiņu.
Iesniegumam Juris A. pievienojis:
Bauskas novada Sociālā dienesta 19.12.2011. izziņu Nr. 1-16/1362 ”Par J.A. atbilstību
trūcīgas personas statusam”.
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.01.2012. sēdē J.A. nepiedalījās,
jo persona atrodas soda izciešanas vietā.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Strautnieku ielā, Bauskā, Bauskas nov., sociālā dzīvokļa īres
līguma beigu termiņš - 2011. gada 31.oktobris;
Jurim A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 31.05.2012.
Sociālā dzīvokļa īrniekam J.A. 2012.gada 19.janvārī ir īres un komunālo maksājumu
parāds Ls 9,56, ko apliecina kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks” 19.01.2012.izziņa
Nr.1-6/5.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa
ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar Juri A., personas kods X, līdz 2012.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” atjaunot
sociālā dzīvokļa Strautnieku iela, Bauskas, Bauskas nov. īres līgumu ar J.A.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu dzīvojamai mājai „X”,
Brunavas pagastā.
2012.gada 10.janvārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija pēc Brunavas
pagasta pārvaldes ierosinājuma izskatīja jautājumu par sociālās dzīvojamās mājas statusa
noteikšanu dzīvojamai mājai „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov.
Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem, saistītiem ar dzīvojamo māju „X”, Budberga,
Brunavas pag., Bauskas nov., Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvojamā māja „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. ir pašvaldības īpašumā
esoša dzīvojamā māja, pamatojoties uz Bauskas rajona padomes 1995.gada 30.novembra
lēmumu „Par p/s „Brunava” īpašuma objektu nodošanu Brunavas pagasta padomei”(prot. Nr. 11
11.p.).
Dzīvojamās mājas „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums nav noslēgts.
Pamatojoties uz likuma „ Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām ”
4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju
veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli
maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī
pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ
attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu; 4 panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālās
dzīvojamās mājas statusu var noteikt šim nolūkam celtām vai pārveidotām neizīrētām
pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām mājām, un ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas
un dzīvokļu komisijas 10.01.2012.sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt dzīvojamai mājai „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. sociālās dzīvojamās
mājas statusu.
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Par sociālās dzīvojamās mājas „X”, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu
ar Sandru B.
2011.gada 2.novembrī Brunavas pagasta pārvaldē saņemts Sandras B. iesniegums ar
lūgumu izīrēt dzīvojamo māju „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., kurā viņa ar ģimeni
dzīvo kopš 2002.gada 17.oktobra.
Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
Bauskas rajona padomes 1995.gada 30.novembra lēmuma „Par p/s „Brunava” īpašuma
objektu nodošanu Brunavas pagasta padomei” un pielikuma kopija, no kuras 21.punkta redzams,
ka nekustamais īpašuma „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas raj. nodots Brunavas pagasta
padomes īpašumā; Bauskas novada administrācijas 2012.gada 9.janvāra izziņa Nr.8-5/12 par
S.B. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu; Bauskas novada Sociālā dienesta
2011.gada 26.septembra izziņa Nr.1-16/1037 par S.B. ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
Izskatot S.Brences iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Sandra B. un Romualds U. ar saviem nepilngadīgajiem bērniem Adrianu U. (dzimis
01.11.2010.), Dianu U. (dzimusi 24.03.2001.), Sindiju U. (dzimusi 29.12.1998.), Raineru
Markusu U. (dzimis 28.05.2005.), meitu Evu B. (dzimusi 30.07.1990.), mazmeitu Agnesi J.
(dzimusi 16.08.2007.) un S.B. māti Maiju B. ir deklarēti Bauskas novada pašvaldībai piederošajā
dzīvojamā mājā „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov.
Bauskas novada Sociālais dienests Sandras B. ģimenei ir noteicis trūcīgās ģimenes
statusu uz laiku līdz 2012.gada 29.februārim.
Rakstisks dzīvojamās mājas „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums nav
noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” (turpmāk – Likums) 4.panta trešās daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var
noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas
(ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā
dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu; Likuma 5.panta
pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli
un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija
noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt
sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1.punktu, ka personas (ģimenes)
tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai (ģimenei) - rakstisks sociālās palīdzības
dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam;

Likuma 3.1.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura kopējā platība
nepārsniedz, kurā dzīvo vairākas personas, - 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo
personu;
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” 11.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata; šā
panta otro daļu, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli; minētā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu slēdz rakstveidā,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās mājas „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. (dzīvojamās
mājas kopējā platība- 123,0 m2), īres līgumu ar Sandru B., personas kods X, (ģimenē 9 personas:
Romualds U., Adrians U., Diana U., Sindija U., Rainers Markuss U., Eva B., Agnese J., Maija
B.) uz laiku līdz 2012.gada 25.jūlijam.
3. Noteikt sociālās dzīvojamās mājas „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., īres maksu
Ls 0,03 par m2 mēnesī.
4. Uzdot Brunavas pārvaldes vadītājai B.Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt sociālās
dzīvojamās mājas „X”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Sandru B.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokļa „X”, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.
2010.gada 29.novembrī ar Jāni P. tika noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums par dzīvokļa
“X”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īri uz laiku līdz 2011.gada 26.aprīlim. 2011.gada
27.aprīlī tika noslēgta vienošanās pie 2010.gada 29.novenbra sociālā dzīvokļa īres līguma –
dzīvokļa īres līgums tika pagarināts līdz 2011.gada 31.jūlijam.
2011.gada 15.augustā no J.P. saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālā
dzīvokļa “X”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam J.P.pievienojis:
Bauskas novada Sociālā dienesta 2011.gada 6.septembra izziņu Nr. 1-16/979 „Par J.P. atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam”.
Brunavas pagasta pārvaldes speciālists iesniedzis:
Brunavas pagasta pārvaldes 2012.gada 9.janvāra izziņu Nr. 3-7/5 „Par komunālo maksājumu
parādu J.P.”.
Izskatot J.P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J.P. saskaņā ar 29.11.2010.noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu īrē dzīvokli „X”, Ērgļi,
Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „X”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņš beidzies 31.07.2011.
Jāņa P. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss līdz 2012.gada 29.februārim.
Sociālā dzīvokļa īrniekam J.P. ir īres maksas Ls 26,81 un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu Ls 137,41 apmērā parāds. Lieta par parāda piedziņu nodota
juridiskajai firmai SIA ”Business support Office”.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un
ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa līgumu noslēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „X”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar Jāni
P., personas kods X, līdz 2012.gada 25.jūlijam.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldei atjaunot sociālā dzīvokļa „X”, Ērgļi, Brunavas pag.,
Bauskas nov., LV-3907 īres līgumu ar Jāni P.

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 nedzīvojamo telpu ēkā „X”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu
ar SIA „Veselība”.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2012.gada 3.janvārī
saņemts SIA „Veselība”, reģistrācijas numurs 43603004207, valdes locekles Sarmītes S.
iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Bauskas novada
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „X” aptiekas vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.februārī. SIA „Veselība” tika
iznomātas četras nedzīvojamās telpas 49,5 m² kopplatībā. Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu
nomas līguma termiņš beidzas 2012.gada 31.janvārī
Nekustamais īpašums „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. SIA „Veselība”
aptiekas darbība šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai
iegādāties tiem nepieciešamos medikamentus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2.

Pagarināt nedzīvojamo telpu „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas līgumu ar
SIA „Veselība” par četru telpu nomu 49,5 m² kopplatībā līdz 2013.gada 31.janvārim.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar SIA „Veselība” vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamās telpas ēkā „X”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu
A.F.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2012.gada 17.janvārī
saņemts Anitas F., dzīvesvietas adrese: X, iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „X” zobārstniecības
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 1.martā. A.F. tika iznomāta viena
nedzīvojamā telpa 10 m² platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2012.gada 1.martā.
Nekustamais īpašums „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. A.F. darbība telpās
nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt zobārstniecības
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas līgumu
ar Anitu F. par vienas telpas nomu 10 m² platībā uz laiku līdz 2013.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar A.F. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „X”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu
I.J.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2012.gada 10.janvārī
saņemts Inetas J., dzīvesvietas adrese: X, iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „X” ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.J. tika iznomātas divas
nedzīvojamās telpas 30 m² platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2012.gada
29.februārī.
Nekustamais īpašums „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.J. darbība telpās
nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas līgumu
ar Inetu J. par divu telpu nomu 30 m² platībā uz laiku līdz 2013.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.J. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.

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 26.janvārī

prot.Nr.2, 29.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā „X”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu
I.D..
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2012.gada 3.janvārī
saņemts Ināras D., dzīvesvietas adrese: X, iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „X” ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.D. tika iznomātas divas
nedzīvojamās telpas 30 m² platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2012.gada
29.februārī.
Nekustamais īpašums „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.D. darbība telpās
nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas līgumu
ar Ināru D. par divu telpu nomu 30 m² platībā uz laiku līdz 2013.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.D. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.

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 26.janvārī

prot.Nr.2, 30.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā X, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu
I.D.un I.J.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2012.gada 3.janvārī un
2012.gada 10.janvārī saņemti Ināras D., dzīvesvietas adrese: X, kā arī Inetas J., dzīvesvietas
adrese: X, iesniegumi kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumus pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā X ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumi noslēgti ar I.D. un I.J. noslēgti 2011.gada 2.martā uz
vienu gadu. I.D. un I.J. iznomātas trīs nedzīvojamās telpas 27,51 m² kopplatībā.
Iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņš beidzas 2012.gada
29.februārī.
Nekustamais īpašums X, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Bērzu ciemā. Pašvaldības autonomo funkciju
izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.D. un I.J. darbība telpās
nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas X, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas līgumu ar Ināru
D. un Inetu J. par trīs telpu nomu 27,51 m² kopplatībā uz laiku līdz 2013.gada
28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.D. un I.J. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma „X” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X Vecsaules pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 4.janvārī saņemts SIA „G-Bergs” iesniegums (reģistrēts
ar Nr.2651), kurā izteikts lūgums precizēt platību nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Centrālās zemes komisijas 2011.gada 17.oktobra lēmumu Sandrai G. atzītas īpašuma
tiesības uz zemes vienību 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X. Atbilstoši lēmuma grafiskajam
pielikumam, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība ir 3,03 ha. Zemes vienības
robežu kontūras neatšķiras no grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām. Ar Bauskas
novada administrācijas 2011.gada 14.decembra lēmumu Nr.3-14.29/85 zemes vienībai piešķirts
nosaukums „X”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 1.panta 9.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 27.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X precizēt
platību no 2,6 ha uz 3,03 ha.
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” daļas, kadastra apzīmējums X, Dāviņu pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 15.decembrī saņemts Jāņa P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.774), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības „X” daļu 0,95 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Lēmums par
piekritību” zemes vienība ,,X” 11,6 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
pašvaldībai.
Jānis P. vēlas iznomāt zemes vienības daļu 0,95 ha platībā.
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
janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Dāviņu pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Jānim P., dzīvesvietas adrese: X, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929,
zemes vienības „X” daļu 0,95 ha platībā, kadastra apzīmējums X, saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2012. 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 Jāni P. 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 grozījumiem Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Codes pagasta padome 2007.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” (prot.Nr.12, 10.p.). Saskaņā ar šo lēmumu, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk – Pabeigšanas likums) 25.panta pirmo daļu un likuma „Par zemes lietošanu uz zemes
ierīcību” 33.pantu, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
personām, kuras nebija izpildījušas Pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta
noteikumus. Ar šo lēmumu zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas arī Annai V. un Imantam V.
uz 3 zemes vienībām ,,X” 1,2 ha kopplatībā, tai skaitā uz zemes vienību 0,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, zemes vienību 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X, un zemes vienību 0,8 ha
platībā, kadastra apzīmējums X. Anna V. mirusi 2001.gada 11.jūlijā.
Pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai V. un Imantam V. uz
zemi 1,2 ha platībā, Codes pagasta padome nav ņēmusi vērā Codes pagasta Zemes komisijas
1995.gada 6.septembra lēmumu (prot.Nr.10), kurā Imantam V. ir atjaunotas īpašumtiesības uz
mantojamo zemi ,,X” 1,5 ha platībā. Šis Codes pagasta Zemes komisijas lēmums Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts.
Imants V. ir iesniedzis pašvaldībā arhīva izziņu un radniecību pierādošo dokumentu
kopijas, uz kuru pamata ir pieņemts Codes pagasta Zemes komisijas 1995.gada 6.septembra
lēmums (prot.Nr.10) par īpašumtiesību atjaunošanu Imantam V. uz „X” zemi 1,5 ha platībā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Codes pagasta 2007.gada 27.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” (prot.Nr.12, 10.§) daļā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai V. un Imantam
V. uz pastāvīgo lietošanā piešķirto zemi 1,2 ha kopplatībā, tai skaitā uz zemes vienību 0,2 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, zemes vienību 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X, un zemes
vienību 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums X, katram uz ½ domājamo daļu.
2. 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).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
V.VEIPS
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2012.gada 26.janvārī

prot.Nr.2, 34.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
X Codes pagastā.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X, 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.”
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Aigaram E. un Zigrīdai D.
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz „X” zemi 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 006
0131, katram uz ½ domājamo daļu.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Codes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos saistošajos noteikumos minimālā platība nacionālās
nozīmes lauksaimniecības zemēm ir noteikta 10 ha.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 2,6 ha.
Pamatojoties uz likumu „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 starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 2,6 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).
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prot.Nr.2, 35.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.janvārī saņemts Lilijas B. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.26/6), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi 1,3 ha platībā zemes
vienību 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 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4068 010 0055, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Lilija B. vēlas iznomāt zemes vienību 1,3 ha platībā.
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
janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Lilijai B., dzīvesvietas adrese X, LV-3914, zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2012. 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 Liliju B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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prot.Nr.2, 36.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.janvārī saņemts Lilijas B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/6), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X divas daļas 5,1 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 kopplatībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai.
Lilija B. vēlas iznomāt zemes vienības divas daļas 5,1 ha platībā.
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
janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Lilijai B., dzīvesvietas adrese: X, LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
X divas daļas 5,1 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2012. 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 Liliju 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
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prot.Nr.2, 37.p.

Par zemes vienības „Kristāli” ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.janvārī saņemts Lilijas B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/6), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības „X”, kadastra
apzīmējums X, daļu 1,03 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 „X”, 21,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums X, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Lilija B. vēlas iznomāt zemes vienības daļu 1,03 ha platībā.
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
janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Lilijai B., dzīvesvietas adrese: X, LV-3914, zemes vienības „X”, kadastra
apzīmējums X, daļu 1,03 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2012. 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 Liliju B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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prot.Nr.2, 38.p.

Par zemesgabala X, Bauskā iznomāšanu.
Uz Bauskas novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu - zemesgabalu 830 m² platībā X, Bauskā ar kadastra numuru X. Uz
zemesgabala atrodas nedzīvojamā ēka - šūšanas darbnīca ar būves kadastra apzīmējumu X. Ēkas
īpašnieks - IK Ilgumas uzņēmums „Reāls”; īpašums reģistrēts Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā.
Zemesgabals līdz šim brīdim nav bijis iznomāts.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 7.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt IK Ilgumas uzņēmumam „Reāls” zemesgabalu X, Bauskā 830 m² platībā
(kadastra numurs X) šūšanas darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu X uzturēšanas un
apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Noteikt, ka zemes nomas termiņš -10 gadi.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā - 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar IK Ilgumas uzņēmumu
„Reāls” zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”.
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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prot.Nr.2, 39.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam X, Bauskā.
Bauskas novada domē 28.12.2011. saņemts un reģistrēts ar Nr.797 Kristīnes Z.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut viņai piederošajam nekustamajam īpašumam zemesgabalam X, Bauskā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot Kristīnes Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais Rūpniecības iela 12, Bauskā, kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 1516 m², kadastra apzīmējums X, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu X un
palīgceltnes – šķūņa ar kadastra apzīmējumu X pieder Kristīnei Z. saskaņā ar Bauskas
Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.773.
Zemes vienībai ir noteikti divi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701, un komercdarbības objektu apbūve, kods
0801.
Sakarā ar komercdarbības pārtraukšanu Kristīne Z. lūdz zemes vienībai noteikt vienu
lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 26., 26.1.punktiem zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav
nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes vienību daļas
atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu
lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim.
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., 21., 26.,
26.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma X, Bauskā, kadastra Nr.X, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X ar
platību 1516 m² noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
Šo 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 zemesgabala daļas X, Bauskā piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”” un atbalstu
projektam „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana
Bauskas pilsētā”.
Bauskas novada domē 11.02.2012. saņemta biedrības „Bauskas jauniešu integrācijas
klubs „Strops-39”” vēstule, kurā lūgts izbeigt 08.07.2011. noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piederošo zemesgabalu X, X un X, Bauskā iznomāšanu un nodot lietošanā
zemesgabala daļu X, Bauskā projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu
dažādošana Bauskas pilsētā” īstenošanas vajadzībām.
Izskatot biedrības „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”” vēstuli, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 30.06.2011. pieņēma lēmumu „Par atbalstu projektam „Bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Bauskas pilsētā””, kurā paredzēts
biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”” projektu īstenošanai iznomāt
pašvaldībai piederošos zemesgabalus X, X un X, Bauskā un nodrošināt finansējumu projekta
realizācijai Ls 2000 (divi tūkstoši latu) no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
No trim biedrības „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”” izstrādātajiem un
iesniegtajiem projektiem „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana
Bauskas pilsētā”, viens projekts ir ieguvis atbalstu un finansējumu Ls 15658,48 apmērā no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas. Projekta kopējās
izmaksas sastāda Ls 17398,31, un tas paredz rotaļu un sporta laukuma ierīkošanu un teritorijas
labiekārtošanu uz pašvaldībai piederošā zemesgabala X, Bauskā.
Zemesgabals X, Bauskā 8153 m² kopplatībā, kadastra Nr. X, sastāv no trim zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem X, X, X. Projektu paredzēts realizēt uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļas 3200 m² platībā.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
(tālāk tekstā – Likums) 5.panta pirmā daļa nosaka aizliegumu nodot valsts un pašvaldību mantu
bezatlīdzības lietošanā citām personām. Šā likuma 5.panta otrās daļas 4¹.punkts paredz
izņēmuma gadījumu - ja pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai.
Biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”” 2011.gada 30.novembrī
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Likuma 5.panta piektā daļa noteic, ka lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome.
Pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku,
kamēr attiecīgajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10
gadiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 4¹.punktu, 5.panta trešo,
piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot 2012.gada 1.februārī biedrībai „Bauskas jauniešu integrācijas klubs „Strops - 39””
bezatlīdzības lietošanā uz septiņiem gadiem projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Bauskas pilsētā” īstenošanai zemes vienības X, Bauskā,
kadastra apzīmējums X, daļu 3200 m² platībā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 1739,83 projekta realizācijai no Bauskas novada
pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājai
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai noslēgt ar biedrību „Bauskas
jauniešu integrācijas klubs „Strops - 39”” zemesgabala daļas X, Bauskā bezatlīdzības
lietošanas līgumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 30.06. 2011. lēmuma „Par atbalstu
projektam „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu Bauskas
pilsētā” 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.un 9.punktu.

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 26.janvārī

prot.Nr.2, 41.p.

Par nedzīvojamo telpu X, Bauskā iznomāšanu.
Bauskas novada domē saņemts SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Bauskas konsultāciju biroja iesniegums (reģistrēts ar Nr.88), kurā izteikts lūgums samainīt
nomātās nedzīvojamās telpas X, Bauskā uz mazākām telpām.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
2010.gada 29.janvārī ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas
konsultāciju biroju noslēgts nomas līgums par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā 101,2
m² platībā iznomāšanu uz vienu gadu. Ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra
lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomu X un X, Bauskā” nomas termiņš pagarināts līdz
2012.gada 31.decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt ar 2012.gada 1.martu SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas
konsultāciju birojam nedzīvojamās telpas X, Bauskā 54,3 m² platībā uz laiku līdz 2012.gada
31.decembrim.
2. Nomas maksu noteikt Ls 2,93 ( bez PVN) par telpas 1m² atbilstoši Bauskas novada domes
2009.gada 23.decembra lēmumam „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas
maksu”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroju noslēgtajā
nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1. un 2.punktam.
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Par grozījumiem 2011.gada 30.jūnija lēmumā „Par lēmumu pieņemšanas
kārtību atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos”.
Bauskas novada dome, nolūkā uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti,
vienkāršojot un uzlabojot procedūras privātpersonu labā, 2011.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu
„Par lēmumu pieņemšanas kārtību atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos”.
Ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 35.punktu, kurā noteikts, ka vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma
un visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka
vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu, ņemot vērā to, ka lēmuma
pieņemšana par zemes platības precizēšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā nav vietējās
pašvaldības domes ekskluzīvā kompetencē, vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta sestās daļas,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret”
2 J.Landorfs, V.Purmale), „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā „Par lēmumu pieņemšanas kārtību
atsevišķos pašvaldības kompetences jautājumos” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.6.punktu šādā redakcijā:
„1.6. zemes platību precizēšana zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, zemes robežu
noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas aktu parakstīšana, zemes robežu plānu un
apgrūtinājumu plānu saskaņošana;”
2. Papildināt lēmumu ar 1.8.punktu šādā redakcijā:
„1.8. zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa atbilstoši lēmuma 1.¹ punktā minētajam Vides
un attīstības komitejas atzinumam.”
3. Papildināt lēmumu ar 1.¹ punktu šādā redakcijā:
„1.¹ Lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu (izņemot 1.3.punktā noteikto
gadījumu), ievērojot pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa
noteikšanu vai maiņu saņemšanas dienu, pieņem Bauskas novada dome. Gadījumos, ja termiņš
starp pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienu un domes sēdes norises
dienu ir garāks par piecpadsmit dienām, jautājumu izskata un atzinumu sniedz Vides un attīstības
komiteja.”
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 0,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 17.janvārī saņemts Lindas S., Normunda S.,
Silvijas S., Aivara S., Īslīces pagasta zemnieku saimniecības „Ziediņi”, reģ.Nr.43601001920,
juridiskā adrese: X, kuras vārdā rīkojas īpašnieks Andris R., iesniegums, (reģistrēts ar Nr.54),
kurā izteikts lūgums zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atdalīta no
nekustamā īpašuma „X”, kadastra X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068
006 0108, ir kopīpašums un pieder Lindai S. 1/10 domājamā daļa, Normundam S. 1/10
domājamā daļa, Silvijai S. 1/5 domājamā daļa, Aivaram S. 6/15 domājamās daļas, Īslīces pagasta
zemnieku saimniecībai „Ziediņi” 1/5 domājamā daļa saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X.
Nekustamais īpašums „X” ar kopējo platību 7,7 ha sastāv no trim zemes vienībām –
zemes vienības 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienības 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienības 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas Īslīces pagasta
zemnieku saimniecībai „Ziediņi” piederošās ēkas – darbnīca, angārs, degvielas uzpildes stacija,
sūkņu māja, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis neatbilst esošajai situācijai, zeme netiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināto Īslīces pagasta teritorijas plānojumu
2003.-2015. gadam teritorijas izmantošanas veids ir ražošanas un noliktavu apbūves teritorijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktiem, ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināto
Īslīces pagasta teritorijas plānojumu 2003.-2015.gadam,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atdalīta no nekustamā īpašuma
„X”, kadastra Nr. X, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, uz „lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve”, kods 1003.
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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