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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.jūlijā

prot.Nr.13, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešėiršanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 5., 12., 16., 23., 29. un 34.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes 2012.gada 23.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešėirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus:
1.

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Mūža ieguldījums”
Kārlim Zālītim par mūža ieguldījumu alus darīšanas nozarē un Bauskas novada
popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzējs – UzĦēmēju klubs „Bauska 97”).

2.

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis”
Lāsmai Mūrniecei (Kugrēnai) par ieguldījumu Bauskas novada popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Centrālā
bibliotēka”).

3.

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts”:
3.1. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Codes pamatskola” skolotājai
Ingai KreĦăelei par ieguldījumu izglītojamo patriotiskajā audzināšanā un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Codes
pamatskola”).
3.2. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Codes pamatskola” skolotājai
Guntai Sirmelei par ieguldīto darbu latviskuma un latviešu tautas tradīciju
iedzīvināšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Codes
pamatskola”).
3.3. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” direktora
vietniecei izglītības jomā Mudītei Savickai par ilggadēju un radošu pedagoăisko
darbu.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas
sākumskola”).

3.4. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” fizikas
skolotājai Janīnai Lejai par ilglaicīgu, kvalitatīvu pedagoga darbu un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas
Valsts ăimnāzija”).
3.5. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm „Bauskas Valsts ăimnāzija” un
„Bauskas sākumskola” par izciliem sasniegumiem pedagoăiskajā darbā. Piešėirt
katrai izglītības iestādei naudas balvu Ls 500,00 (pieci simti latu un 00 santīmu)
apmērā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas
Valsts ăimnāzija”).
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.jūlijā

prot.Nr.13, 3.p.

Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāla
palielināšanai.
SIA „Bauskas slimnīca” galvenais darbības veids ir veselības pakalpojumu sniegšana
iedzīvotājiem”. Pakalpojumi tiek sniegti saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem ar Veselības norēėinu
centru; tiek sniegti arī maksas pakalpojumi.
Nolūkā stiprināt kapitālsabiedrības spēju sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus veselības
aprūpes pakalpojumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 1.punktu, 15.panta
6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 43.panta
pirmās daĜas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta rezerves fonda līdzekĜiem SIA
„Bauskas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 75 000 (septiĦdesmit pieci tūkstoši latu)
rentgena iekārtas iegādei.
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 45 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 26.jūlijā
prot.Nr.13, 4.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 26.jūlijā

Nr.14

Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 2.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
Izdoti saskaĦā ar likuma
“Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„ 1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam ieĦēmumos 13 810 171
latu apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieĦēmumi 13 807 216 latu apmērā, speciālā budžeta
ziedojumi un dāvinājumi ieĦēmumi 2 955 latu apmērā saskaĦā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„ 2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam izdevumos 15 172 857 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 15 168 449 latu apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 4 408 latu apmērā saskaĦā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.
3. 8.punktā skaitli un vārdu „7.jūnijam” aizstāt ar skaitli un vārdu „6.augustam”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2012.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieĦēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 33 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 2 lp.

6. Mērėdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.augustam uz 1 lp.
7. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
(31.05.2012.) uz 4 lp.
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
(26.07.2012.)
Grozījumi Bauskas novada Domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieĦēmumos palielinājums Ls 216 239, tajā skaitā
1. Palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieĦēmumos Ls 34 590
(t.sk. iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” Ls 10 740, iestādei „Bauskas novada
Sociālais dienests” Ls -1 500, Gailīšu pagasta pārvaldei Ls 25 350)
2. Palielinājums ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumos Ls 13 671
(iestādei „Bauskas novada administrācija” starpposma maksājums Latvijas_ Lietuvas sadarbības
programmas projektam „Radvilišėi- Bauskas starpkultūru sadarbības attīstība/RADBAU”)
3. Palielinājums no valsts budžeta daĜēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transfertiem Ls 142
(iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” projekta „UzĦēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reăiona
pierobežas teritorijā” neizlietotā finansējuma atmaksa ).

4. Palielinājums valsts budžeta transfertos Ls 167 836
(mērėdotācija, lai publiskajās bibliotēkās bez maksas nodrošinātu interneta un datoru
izmantošanu par periodu no 01.04.2012.-31.12.2012. Ls 5 499, papildus mērėdotācija pašvaldību
autoceĜu un ielu neatliekamiem uzturēšanas darbiem Ls 55 317; starpposma maksājums Gailīšu
pagasta ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces
ciemā” Ls 98 446, starpposma maksājums ERAF projektam „Bauskas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” Ls 8 574).
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums Ls 602 946, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiĦas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums par Ls 232 036
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums par Ls 138 151 , tai skaitā iestādei
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” Ls 29 829 jaunās struktūrvienības izveidošanai,
nepieciešamā inventāra, pamatlīdzekĜu iegādei, atlīdzībai un uzturēšanas izdevumu segšanai
(pamats: 31.05.2012. Domes lēmums „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā”); iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
Ls 1 252 papildus finansējums ēkas 2.stāva telpu grīdu remontdarbiem un logu nomaiĦai (
pamats: Domes 28.06.2012. lēmums „Par papildus finansējuma piešėiršanu Bauskas Bērnu un
jauniešu centra remontdarbiem”; iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” Ls 11 606 pārvaldes un
bibliotēkas pārvietošanai uz pašreizējām izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” pirmsskolas
grupas „Rūėītis” telpām ( pamats: Domes 28.06.2012. lēmums „Par papildus finansējuma
piešėiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”); iestādei
„Bauskas novada administrācija” Ls 20 464 ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā, Biržu ielā,
Dārza ielā un Saules ielā” (pamats: Domes 28.06.2012. lēmums „Par finansējuma piešėiršanu

ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā, Biržu ielā, Dārza ielā un Saules ielā”), SIA „Bauskas
slimnīca” Ls 75 000 pamatkapitāla palielināšanai ( pamats; Domes 26.07.2012. lēmums „Par
līdzekĜu piešėiršanu SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai”).
-programmai „Sabiedriskās kārtības nodaĜa” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti
uzturēšanas izdevumi par Ls 293 un palielināti izdevumi pamatlīdzekĜu iegādei par Ls 293.
- programmai „CeĜu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 55 317 no
papildus saĦemtās mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu un ielu neatliekamiem uzturēšanas darbiem
.
- programmai „Bauskas novada attīstības un plānošanas nodaĜa” izdevumu palielinājums Ls
2756, veicot izdevumu pārstrukturizāciju starp programmām, sabiedrisko attiecību īstenošanas
izdevumiem un pasākumu saimnieciskai apkalpošanai .
-programmai „Bauskas novada teritorijas plānojums” izdevumu samazinājums par Ls 2 756,
atbilstoši faktiskajām izmaksām, jo ir pabeigta Bauskas novada ilgtspējīgās attīstības stratēăijas
2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde.
-programmai „Bauskas novada ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums Ls 20 464 no
rezerves fonda (Domes 28.06.2012. lēmums „Par finansējuma piešėiršanu ielu apgaismojuma
izbūvei Bauskā, Biržu ielā, Dārza ielā un Saules ielā”).
-programmai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts
„UzĦēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” izdevumu
palielinājums Ls 82 877 no aizĦēmuma līdzekĜiem.
- programmai
KPFI projekts „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana” izdevumu palielinājums Ls 211 529 no aizĦēmuma līdzekĜiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 123 796:
-programmai „Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums Ls 25 350 no
saĦemtajiem pašu ieĦēmumiem- pievienotās vērtības nodokĜa atmaksas projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciemā” ietvaros (saĦemto
līdzekĜu apmērā veikta aizĦēmuma atmaksa).
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta
Pāces ciemā” izdevumu palielinājums par Ls 98446 no saĦemtā starpposma maksājuma
(saĦemto līdzekĜu apmērā veikta aizĦēmuma atmaksa).
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 11 606:
- programmai „Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par Ls
11606 pārvaldes un bibliotēkas pārvietošanai uz pašreizējām izglītības iestādes „Mežotnes
pamatskola” pirmsskolas grupas „Rūėītis” telpām ( pamats: Domes 28.06.2012. lēmums „Par
papildus finansējuma piešėiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta
pārvalde), veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot līdzekĜus preču iegādei palielināti
izdevumi atlīdzībai vienreizēju līgumdarbu apmaksai Ls 405.
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot
izdevumus preču iegādei palielināti izdevumi atlīdzībai- piemaksai par papildus darbu Ls 80.
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Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 162 073:
-programmai ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā” Ls 162 073 no aizĦēmuma līdzekĜiem.
Iestādei „Bauskas valsts ăimnāzija” izdevumu palielinājums Ls 151 411 no līdzekĜu
atlikuma gada beigās jumta rekonstrukcijai ( pamats: Domes 28.06.2012. lēmums „Par
finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” ēkas jumta
rekonstrukcijai”).
Iestādei „MežgaĜu pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielināti
izdevumi inventāra iegādei un samazināti izdevumi pamatlīdzekĜu iegādei Ls 160.
Iestādei „Griėu pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija, plānoti līdzekĜi
atvaĜinājuma pabalstu izmaksai pedagogiem Ls 1 322.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu samazinājums Ls 1 085 un
veikta izdevumu pārstrukturizācija plānojot līdzekĜus atvaĜinājuma pabalstiem.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums Ls 1085 atvaĜinājuma
pabalstiem.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija, plānoti līdzekĜi
atvaĜinājuma pabalstu izmaksai pedagogiem Ls 1 344.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija, plānoti līdzekĜi
atvaĜinājuma pabalstu izmaksai pedagogiem Ls 1 800.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 1 252 ēkas
2.stāva telpu grīdu remontdarbiem un logu nomaiĦai ( pamats: Domes 28.06.2012. lēmums
„Par papildus finansējuma piešėiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centra remontdarbiem”).
Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par Ls 5 499 interneta
pakalpojumu apmaksai no mērėdotācijas .
Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu samazinājums par Ls 1 500, jo
mazināti pašu ieĦēmumi – atcelts vecāku līdzfinansējums organizējot vasaras nometnes bērniem
un attiecīgi mazināti izdevumi nometĦu organizēšanai.
ESF projekts „ Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā”
izdevumos veikta izdevumu pārstrukturizācija .
Iestādei „pansionāts „Derpele” izdevumu palielinājums Ls 40 569 , tai skaitā no
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieĦēmumiem Ls 10 740 un no rezerves fonda Ls 29829
jaunās struktūrvienības izveidošanai, nepieciešamā inventāra, pamatlīdzekĜu iegādei, atlīdzībai
un uzturēšanas izdevumu segšanai (pamats: 31.05.2012. Domes lēmums „Par grozījumiem
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā”).
Finansēšanas palielinājums par Ls 386 707, tajā skaitā:
- naudas līdzekĜu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par Ls 151 269 , tai skaitā iestādei
„Bauskas valsts ăimnāzija” izdevumu palielinājums par Ls 151 411 jumta rekonstrukcijai,
naudas līdzekĜu atlikuma perioda beigās palielinājums par
Ls 142 no
projekta
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„UzĦēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reăiona pierobežas teritorijā” neizlietotā
finansējuma atmaksas.
-aizĦēmumu saĦemšanas (+) palielinājums par Ls 456 479; tai skaitā KPFI projektam
„Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” Ls 211 529; Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „UzĦēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” Ls 82 877; ERAF projektam „Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstība” Ls 162 073.
-aizĦēmumu atmaksas (-) palielinājums par Ls 146 041 , tai skaitā KPFI projektam „Bauskas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” Ls 8 574; ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciemā” Ls 111 175; ERAF
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā” Ls 12
621; Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam „Radvilišėi- Bauska starpkultūru
sadarbības attīstība/ RADBAU” Ls 13 671.
-

ieguldījums SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā (-) palielinājums Ls 75 000.

Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieĦēmumi Ls 13 807 216;
finansēšana Ls 1 361 233;
pamatbudžeta izdevumi Ls 15 168 449.
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Par aizĦēmumu projekta „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija” 3.kārtas
īstenošanai.
2010.gada 5.februārī tika noslēgta vienošanās Nr.L-PPA-10-0012 ar valsts aăentūru
„Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra” dalībai Eiropas Reăionālās attīstības fondu darbības
programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes „Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekĜu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma
produktu attīstībai”, kuras ietvaros projektā „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu
tūrisma produktu attīstībai” tika veikta Bauskas Rātsnama (Bauska, Rātslaukums 1)
rekonstrukcijas 1. un 2. kārta.
Lai pabeigtu Bauskas Rātsnama kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜa (Valsts
aizsardzības Nr.6169) pilnīgu atjaunošanu un veicinātu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma
produktu attīstību, nodrošinātu Bauskas kā Latvijas dienvidu vārtu starptautiski atzītu
kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu un īstenotu ieceri – Dzimtsarakstu
nodaĜas izvietošana Rātsnama telpās – nepieciešams realizēt Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtu.
Rekonstrukcijas 3.kārtas ietvaros paredzēti šādi darba veidi: vispārējie būvniecības darbi,
iekšējā aukstā un karstā ūdensvada, iekšējās sadzīves kanalizācijas, iekšējās ražošanas
kanalizācijas, vēdināšanas sistēmas, iekšējā gāzesvada izbūve, centrālās apkures un kaloriferu
siltumapgādes ierīkošana, katlu telpas izbūve, elektrospēka iekārtu montāža, iekšējās
elektroapgaismošanas nodrošināšana, ventilācijas sistēmu elektrospēka iekārtu, apsardzes
signalizācijas, telefonizācijas, TV iekārtu montāža, vēsturisko mēbeĜu un kafejnīcas tehnoloăisko
iekārtu iegāde.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam”
20.panta piekto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības investīciju veikšanai
valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜos, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai
nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba),
„pret” nav, „atturas” 4 (V.Grigorjeva, J.Landorfs, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2012.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Bauskas Rātsnama
rekonstrukcija” 3.kārtas īstenošanai Ls 385 645,00 (trīs simti astoĦdesmit pieci tūkstoši seši
simti četrdesmit pieci lati, 00 santīmi) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.

2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par S.Ulnicānes atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktora amata.
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktores S.Ulnicānes 2012.gada 18.jūlija iesniegumu, kurā izteikts lūgums
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2012.gada 20.augustu, saskaĦā ar Darba likuma 114.pantu
(pusēm savstarpēji vienojoties), kā arī to, ka ir saĦemta Izglītības un zinātnes ministrijas
2012.gada 23.jūlija vēstule Nr.3-9/216 „Par vadītāja atbrīvošanu no amata”, kurā norādīts, ka
ministrija neiebilst pret darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mežotnes internātvidusskolas
direktori Sarmīti Ulnicāni;
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 2.punktu, kas nosaka, ka novada
pašvaldība pieĦem un atbrīvo no darba padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā
internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaĦojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai pašvaldības dome ir
tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2012.gada 20.augustā Sarmīti ULNICĀNI no Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora amata saskaĦā ar Darba likuma
114.pantu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītāja
pienākumu izpildītājam Aleksandram NOVICKIM:
2.1. izveidot nodošanas un pieĦemšanas komisiju, kuras uzdevums līdz 2012.gada 17.augustam
ir nodrošināt izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” materiālo vērtību un finanšu
līdzekĜu inventarizāciju un nodošanu izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora
pienākumu izpildītājam;
2.2. līdz 2012.gada 10.augustam izsludināt konkursu uz vakanto vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” direktora amatu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Modrim
MĀKULĒNAM organizēt vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora
amata pretendentu atlases un izvērtēšanas komisiju.
4. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim FELDMANIM.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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Pielikums Bauskas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumam „Par brīvpusdienu piešėiršanu”
(prot.Nr.13, 7.p.)

_______________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
vadītājam, direktoram/ei
(vajadzīgo pasvītrot)

____ . izglītojamā
(klase/ grupa, kurā izglītojamais mācās)
_______________________________
(izglītojamā vārds, uzvārds)
mātes, tēva, aizbildĦa
(vajadzīgo pasvītrot)
_______________________________
(vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS

Vēlos atteikties no Bauskas novada pašvaldības budžeta apmaksātajām pusdienām manam
dēlam/ meitai.
(vajadzīgo pasvītrot)

______________
(Datums)
_____________________
(Paraksts)
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Par brīvpusdienu piešėiršanu.
Lai nodrošinātu visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu obligātās
pirmsskolas izglītības un 2.–4. klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, uzlabotu izglītības iestādes
apmeklētību, sniegtu līdzvērtīgu izglītības pakalpojumu ar kaimiĦu novadiem, saglabātu esošo
izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, sekmētu veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu
izglītojamajiem, Ħemot vērā vairāku Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
iesniegumus par nepieciešamību materiāli atbalstīt Bauskas novada ăimenes ar bērniem, kā arī
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜas
aprēėinus par prognozējamo nepieciešamo papildus finansējumu Ls 65372 no pašvaldības
2012.gada budžeta brīvpusdienu nodrošināšanai novada vispārējās izglītības iestāžu obligātās
pirmsskolas izglītības un 2.–4. klašu izglītojamajiem, kas veikti pamatojoties uz informāciju par
prognozējamo izglītojamo skaitu 2012.gada 1.septembrī, vienas pusdienu porcijas cenu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī ievērtējot iespējamo nepieciešamā finansējuma
samazinājumu (izglītojamo kavējumi, brīvpusdienu piešėīrums bērniem no trūcīgām ăimenēm,
pašvaldību savstarpējo norēėinu apjoms),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daĜas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību un 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu
Nr.564 „Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam" pamatnostādnēm
par atbalstu ăimenēm ar bērniem, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” 1 (U.Kolužs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt brīvpusdienas visiem Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu obligātās
pirmsskolas izglītības un 2.–4. klašu izglītojamajiem, kuri nav valsts apgādībā.
2. LīdzekĜus brīvpusdienu finansēšanai 2012./2013. mācību gada septembrim, oktobrim,
novembrim un decembrim Ls 74666 (septiĦdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit seši
lati) apmērā piešėirt no pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās.

3. Noteikt, ka izglītojamā vecākiem (personām, kas tos aizvieto) ir tiesības, aizpildot
izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (pielikumā), atteikties no
brīvpusdienām.
4. Noteikt, ka neizmantotos pašvaldības budžeta līdzekĜus brīvpusdienu samaksai izglītības
iestādes direktors ir tiesīgs izlietot 5.–9. klašu izglītojamo ēdināšanai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes noteikto kārtību.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai saskaĦā ar lēmumu piešėīrumu iekĜaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Pielikumā: Iesnieguma veidlapa uz 1lp.
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Par Bauskas Mūzikas skolas jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmas, sagatavošanas klases pedagoăiskās stundas un papildus
pedagoăiskās stundas izcenojuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 16.punktu un
Ħemot vērā Bauskas Mūzikas skolas direktora V.Fricsona 2012.gada 5.jūlija iesniegumu
(reăistrēts ar Nr.10),
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases
pedagoăiskās stundas un papildus pedagoăiskās stundas izcenojumu saskaĦā ar pielikumu.
2. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” vadītājam.
Pielikumā: Bauskas Mūzikas skolas jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas,
sagatavošanas klases pedagoăiskās stundas un papildus pedagoăiskās stundas izcenojums uz 1
lp.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumam (prot.Nr.13, 8.p.)

Bauskas Mūzikas skolas jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas,
sagatavošanas klases pedagoăiskās stundas un papildus pedagoăiskās stundas izcenojums
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoăiskā stunda
Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vienība

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Telpu
uzturēšanas
un
apsaimniekošanas izdevumi
Apkures izdevumi
Elektrības izdevumi
Ūdens un kanalizācijas izmaksas
PamatlīdzekĜu amortizācija
Mazvērtīgā inventāra nolietojums

stunda
stunda
stunda

Vienību
skaits
1
1
1

Vienības
izmaksas
latos
3,30
0,80
0,17

stunda
stunda
stunda
stunda
stunda

1
1
1
1
1

0,54
0,10
0,02
0,19
0,08
Kopā Ls 5,20

Papildus pedagoăiskā stunda
Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas
1.
2.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi

Vienība Vienību
skaits
stunda
1
stunda
1

Vienības izmaksas latos
3,30
0,80
Kopā Ls 4,10

Aprēėini veikti pamatojoties uz 2011.gada darba samaksas, apkures, ūdens un kanalizācijas,
elektroenerăijas, ēkas un telpu uzturēšanas, inventāra un pamatlīdzekĜu amortizācijas izmaksām.
Izcenojums var mainīties izdevumu pozīciju lieluma izmaiĦu gadījumā.

BAUSKAS MŪZIKAS SKOLAS DIREKTORS

V.FRICSONS
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Par finansējumu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas
projektam.
Bauskas novada domē 12.gada 6.jūlijā saĦemts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”
Bauskas komitejas iesniegums un tam pievienotais projekta „Atbalsta pasākums Bauskas novada
aktīvajiem asins donoriem” pieteikums.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikumu „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”, kas
nosaka, ka viena no NVO primāri atbalstāmām jomām ir labdarības pasākumu organizēšana,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas iesniegto projekta
pieteikumu „Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem asins donoriem” saskaĦā ar
pievienoto projekta pieteikumu Ls 500,00 apmērā.
2. Projektu finansēt no iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” paredzētajiem
līdzekĜiem budžeta sadaĜā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem”.
Pielikumā:
1. Projekta pieteikums „Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem asins
donoriem” uz 2 lp.
2. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 26.maija lēmums Nr.150 „Par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešėiršanu biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts”” uz 1 lp.
3. Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” statūti uz 9 lp.
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Par projektā „IekĜaujoša ăimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” uzsākto
aktivitāšu turpināšanu.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (SOS BCA), turpinot Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansētā projekta „IekĜaujoša ăimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” uzsāktās
aktivitātes, 2012.gada otrajā pusē plāno uzsākt ĂimeĦu stiprināšanas programmas projektu
Bauskas novadā, aicinot Bauskas novada domi iesaistīties projekta realizācijā ar 30 %
līdzfinansējumu, kas kopā ar mantisko ieguldījumu ir Ls 5866,00
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 7.punktu, lai paplašinātu
sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakĜautajiem bērniem un jauniešiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadarbības partnerību ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Ăimenes stiprināšanas projektā „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, kas
vērsts uz sociālās atstumtības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 30 % apmērā jeb Ls 5866 (pieci tūkstoši astoĦi simti
sešdesmit seši lati), tai skaitā mantisko ieguldījumu Ls 480 apmērā no Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” sociālās palīdzības pabalstiem
paredzētajiem līdzekĜiem.
Pielikumā:
1. Sadarbības līguma „Par projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”
īstenošanu” projekts uz 3 lp.
2. Projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” tāme uz 3 lp.
3. Projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” aktivitāšu apraksts uz 5 lp.
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Par samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusăimenes aprūpes
pakalpojumiem.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.pantu, kas nosaka, ka vecākiem ir
pienākums samaksāt par ārpusăimenes aprūpes pakalpojumiem, Ministru kabineta 2009. gada
22.decembra noteikumiem Nr.1536 „Noteikumi par ārpusăimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru”, kā arī nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēta samaksas atgūšana
par ārpusăimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā”, kas nosaka, ka „ja vecāki atsakās
sadarboties vai neiesaistās savu problēmu risināšanā, Sociālā dienesta vadītājs sagatavo lēmuma
projektu par nepieciešamību pieprasīt vecākiem samaksu par ārpusăimenes aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un iesniedz apstiprināšanai vai noraidīšanai Bauskas novada domē”.
Tā kā Bauskas novadā ir vecāki, kuri neiesaistās savu problēmu risināšanā un nav izrādījuši
pietiekamu interesi par savu bērnu atgriešanu ăimenē,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Piedzīt samaksu par meitas Lidijas G., p.k.xxxxx, aprūpi bērnunamā „Laubere”
2011.gadā no tēva Arvīda G., p.k.xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx, un mātes Tatjanas G.,
p.k.xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx.
Parāda summa 2011.gadā Ls 2900.
2.
Piedzīt samaksu par meitas Maijas B., p.k.xxxxx, aprūpi sociālās aprūpes centrā
„Tērvete” 2011.gadā no mātes Ivetas B., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx
Parāda summa 2011.gadā Ls 3190.
3.
Piedzīt samaksu par bērniem Sindiju A., p.k.xxxxx; Līgu B., p.k. xxxxx; Juri B., p.k.
xxxxx, Jāni B., p.k. xxxxx, kuri 2010.gadā tika ievietoti Jelgavas novada pašvaldības sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā Elejā, no tēva Edmunda B., p.k. xxxxx, dzīvesvietas
adrese: xxxxx.
Parāda summa 2011.gadā Ls 14760.
4. Piedzīt samaksu par dēla Aivja S., p.k. xxxxx, kurš 2011.gadā tika ievietots Jelgavas novada
pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā, no mātes Līgas S., p.k.xxxxx,
dzīvesvietas adrese: xxxxx tēva Mihaila J., p.k.xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx
Parāda summa 2011.gadā Ls 2170,32.
5.
Piedzīt samaksu par dēla Kaspara K., p.k. xxxxx, aprūpi Jelgavas novada pašvaldības
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā no mātes Vinetas K., p.k. xxxxx, dzīvesvietas
adrese: xxxxx, tēva Aigara K., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx.
Parāda summa 2011. gadā Ls 2086,13.

6.
Piedzīt samaksu par dēla Laura K., p.k. xxxxx, kurš 2011.gadā tika ievietots sociālās
aprūpes centrā „Tērvete”, no mātes Katrīnas S., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx, tēva
Andra K., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx.
Parāda summa 2011.gadā Ls 1954,33.
7.
Piedzīt samaksu par meitas Klintas J., p.k. xxxxx, kura 2011.gadā tika ievietota Jelgavas
novada pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā, no mātes Gitas G., p.k.
xxxxx, norādīta uzturēšanās adrese: xxxxx.
Parāda summa 2011.gadā Ls 1759,34.
8.
Piedzīt samaksu par bērnu Amandas N., p.k. xxxxx, Lailas Rozalindas N., p.k. xxxxx,
Sintijas N., p.k. xxxx, kuri 2011. gadā tika ievietots sociālās aprūpes centrā „Tērvete”, no mātes
Gintas K., p.k. xxxx, dzīvesvietas adrese: xxxxx, tēva Murmana N., p.k. xxxxx, dzīvesvietas
adrese: xxxxx
Parāda summa 2011.gadā Ls 2320,00.
9.
Piedzīt samaksu par bērnu Ivana J., p.k. xxxxx, Diānas J., p.k. xxxxx, kuri 2011.gadā tika
ievietoti sociālās aprūpes centrā „Tērvete”, no mātes Līgas S., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese:
xxxxx, tēva Mihaila J., p.k. xxxxx, dzīvesvietas adrese:xxxxx
Parāda summa 2011.gadā Ls 2850,00.
10.
Par pieĦemto lēmumu informāciju nosūtīt attiecīgajām personām.
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Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas
namsaimnieks” un SIA „VIDES SERVISS” reorganizācijas procesa
uzsākšanu.
Bauskas novada dome ir 100 % kapitāldaĜu turētāja kapitālsabiedrībās SIA „Bauskas
namsaimnieks” un SIA „VIDES SERVISS”. Izvērtējot kapitālsabiedrību darbību, redzams,
ka vienā teritorijā vairākas funkcijas, kā atkritumu savākšana, teritorijas uzturēšana (sētnieku
darbi, zālāju pĜaušana), labiekārtošana, pārklājas. Tas pats darbs blakus teritorijās tiek veikts
dažādos laikos un atšėirīgā kvalitātē.
Analizējot finanšu rādītājus, redzams, ka SIA „Bauskas namsaimnieks” administratīvās
izmaksas 2011.gadā bija 12,98 % pret kopējām izmaksām. Samazinoties apsaimniekojamo
dzīvojamo māju skaitam, tās turpina pieaugt. Veicot dzīvojamo māju siltināšanas projektu
vadību, kapitālsabiedrības kredītsaistību apjoms ir sasniedzis kritisko robežu un var kavēt jaunu
projektu realizāciju.
Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, samazinātu administratīvo izmaksu apjomu
pakalpojumu izcenojumos, saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldības kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 107.panta ceturto daĜu,
Komerclikuma 334. panta pirmo daĜu, 335. panta otro, ceturto un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” 1 (Ā.Gaile),
NOLEMJ:
Uzsākt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas namsaimnieks” un
SIA „VIDES SERVISS” reorganizācijas procesu ar 2012.gada 1.augustu un pabeigt to līdz
2012.gada 31.oktobrim.
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Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Bauskas novada dome ir saĦēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba
grupas priekšlikumu par Bauskas novada izglītojamo pārvadājumu veikšanu maršrutā „Bauska –
Pamūša–Uzvaras vidusskola” un maršrutā „Bauska–Pamūšas speciālā internātpamatskola” ar
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” transportu.
Veicot provizoriskus aprēėinus, Bauskas novada izglītojamo pārvadājumu maršrutos
„Bauska–Pamūša–Uzvaras vidusskola” un „Bauska–Pamūšas speciālā internātpamatskola”
izmaksas uz vienu kilometru ir Ls 0,84. Ievērojot to, ka ikdienā ir nepieciešams veikt arī
papildus braucienus – kultūras, mācību ekskursiju, sporta pasākumu vajadzībām, tad izmaksas uz
vienu kilometru ir iespējams samazināt. Pie aprēėina, ja nobraukums gadā ir 25000 km izmaksas
uz vienu kilometru ir Ls 0,66.
2011./2012.mācību gadā izmaksas uz vienu kilometru maršrutā „Bauska–Pamūša–
Uzvaras vidusskola” saskaĦā ar noslēgto pārvadājumu līgumu bija Ls 0,83, bet maršrutā
„Bauska–Pamūšas speciālā internātpamatskola” viena kilometra izmaksas saskaĦā ar
pārvadājumu līgumu bija Ls 1,40.
ĥemot vērā to, ka pašvaldības īpašumā pārvadājuma veikšanai ir atbilstošs autobuss
MAN UEL292 ar valsts reăistrācijas numuru GC 2864, kā arī aprēėini rāda, ka racionāli
noslogojot šo transporta līdzekli tiks izlietoti mazāki finanšu līdzekĜi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.un 3.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2012.gada 1.septembri Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” veikt izglītojamo pārvadājumus maršrutos „Bauska–Pamūša–Uzvaras
vidusskola” un „Bauska–Pamūšas speciālā internātpamatskola”, kā arī papildus braucienus
kultūras, mācību ekskursiju, sporta pasākumu vajadzībām, izmantojot Bauskas novada
pašvaldības autobusu. MAN UEL 292 ar valsts reăistrācijas numuru GC 2864.
2. Papildināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 30.jūlijā) 2.pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatpersonu un darbinieku saraksts”
sadaĜu „Saimnieciskā nodaĜa” ar 33.punktu, iekĜaujot jaunu amata vienību „autobusa
vadītājs” uz nepilnu summēto darba laiku (80 stundas mēnesī) ar stundas tarifa likmi Ls 3,10.
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Par Bauskas novada pašvaldības autoparka atjaunošanu.
Bauskas novada dome ir saĦēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba
grupas priekšlikumus Bauskas novada pašvaldības autoparka atjaunošanai.
Autotransporta parka optimizēšanas darba grupā ir izskatīti jautājumi par dienesta
transportlīdzekĜa nepieciešamību dienesta vajadzībām Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada Izglītības pārvalde”, kā arī par transporta līdzekĜa nepieciešamību Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas
vajadzībām.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaĜa sev
noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai izmanto neatbilstošu transportu.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” lietošanā esošajai
automašīnai Audi A4 ar valsts reăistrācijas numuru GT 6484, kuru savu amata pienākumu
izpildei izmanto domes priekšsēdētājs, 2012.gada 27.septembrī izbeigsies operatīvā līzinga
līguma Nr.01/11-2007972 termiĦš.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu”
3.pantā noteikts, ka pašvaldībai ar finanšu līdzekĜiem un mantu jārīkojas lietderīgi – rīcībai jābūt
tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un mantas izlietojumu un jebkura manta
iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
ĥemot vērā to, ka pašvaldības īpašumā nav atbilstošu transportlīdzekĜu, ko piešėirt
iepriekš minētajām iestādēm, autotransporta parka optimizēšanas darba grupas priekšlikums ir
iegādāties trīs lietotas vieglās pasažieru-kravas automašīnas (kombi, ar izlaides gadu sākot no
2007., ar nobraukumu līdz 150 000 km, dzinēja tipu – dīzelis, ar piecām sēdvietām un plānoto
kopējo iegādes vērtību līdz Ls 12 300,00), kā arī vienu lietotu vieglo-pasažieru (sedanu, ar
izlaides gadu sākot no 2007., ar nobraukumu līdz 85 000 km, dzinēja tipu benzīns un plānoto
iegādes vērtību līdz Ls 7 700,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta
1.un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” 1 (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1. Iegādāties Bauskas novada pašvaldības īpašumā trīs lietotas vieglo pasažieru – kravas
automašīnas: kombi, ar izlaides gadu sākot no 2007., ar nobraukumu līdz 150 000 km,
dzinēja tipu – dīzelis, ar piecām sēdvietām un plānoto kopējo iegādes vērtību līdz
Ls 12 300,00.

2. Iegādāties vienu lietotu vieglo pasažieru automašīnu: sedanu, ar izlaides gadu sākot no 2007.,
ar nobraukumu līdz 85 000 km, dzinēja tipu – benzīns un plānoto iegādes vērtību līdz
Ls 7 700,00
3. TransportlīdzekĜu iegādei nepieciešamos finanšu līdzekĜus paredzēt no Bauskas novada
pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās.
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Par Bauskas novada administratīvās robežas datu saskaĦošanu.
Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
24.punkta otrās daĜas izpildi un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem
Nr.478 ,,Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī
aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”, Valsts zemes dienests ir sagatavojis un
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 8.maijā (reă.Nr.1085) iesniedzis Bauskas novada
administratīvās teritorijas robežas kartes (*.dgn formātā) un robežas apraksta (*.docx formātā)
projektu un 07.05.2012.vēstuli Nr.2-04.1-Z/1943 ,,Par Bauskas novada administratīvās teritorijas
robežas datu saskaĦošanu”, kurā izteikts lūgums saskaĦot Bauskas novada administratīvās
teritorijas robežu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumu Nr.478
,,Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu
sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 26.punktu, pašvaldība triju mēnešu laikā pēc robežas
kartes un robežas apraksta saĦemšanas sniedz rakstisku viedokli Valsts zemes dienestam par
robežas kartes un robežas apraksta saskaĦošanu.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 4.un 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 24.punkta 2)apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumu Nr.478
,,Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu
sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 26.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Valsts zemes dienesta sagatavoto Bauskas novada administratīvās teritorijas robežas
karti un robežas aprakstu.
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Par Bauskas novada ceĜu un ielu sarakstu apstiprināšanu.
SaskaĦā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceĜu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Likums ,,Par autoceĜiem” nosaka valsts un pašvaldību ceĜu un ielu lietošanu, pārvaldi,
aizsardzību un attīstību. SaskaĦā ar likuma ,,Par autoceĜiem” 8.panta otro daĜu un atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1052 ,,Pašvaldības ceĜu un ielu
reăistrācijas un uzskaites kārtība”, lai pašvaldība varētu saĦemt valsts budžeta mērėdotācijas
pašvaldības ceĜu un ielu uzturēšanai, ir sagatavoti Bauskas novada pašvaldības ceĜu un ielu
saraksti, kurus nepieciešams apstiprināt, saskaĦot Valsts zemes dienestā un iesniegt reăistrācijai
valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceĜi”.
ĥemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, likuma ,,Par autoceĜiem” 8.panta
otro daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1052 ,,Pašvaldības ceĜu un
ielu reăistrācijas un uzskaites kārtība”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ceĜu sarakstus saskaĦā ar šā lēmuma 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ielu sarakstus saskaĦā ar šā lēmums 2.pielikumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt līgumus ar tiem zemju īpašniekiem, kurus zemesgabalus šėērso pašvaldības ceĜi un ielas.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” iesniegt Bauskas
novada pašvaldības ceĜu un ielu sarakstus saskaĦošanai Valsts zemes dienestā un reăistrācijai
valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceĜi”.
Pielikumā: 1. Bauskas novada pašvaldības ceĜu saraksti un grafiskie pielikumi uz 28 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības ielu saraksti un grafiskie pielikumi uz 51 lp.
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Par sociālā dzīvokĜa Rīgas ielā, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 10.jūlijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika
izskatīts Sandras M., dzīvesvietas adrese: xxxxx, iesniegums, kurā viĦa lūdz atjaunot sociālā
dzīvokĜa Rīgas ielā, Bauskā īres līguma termiĦu. Iesniegums saĦemts Bauskas novada pašvaldībā
2012.gada 15.jūnijā.
Izskatot S.M. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Sandra M. īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦš beidzies 2012.gada 31.maijā.
S.M. ăimenei piešėirts trūcīgās ăimenes statuss līdz 2012.gada 30.septembrim.
2012.gada 10.jūlijā īrniecei S.M. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma termiĦu ar Sandru M.,
personas kods xxxxx, līdz 2013.gada 31.janvārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
sociālā dzīvokĜa Rīgas iela xx, Bauskā īres līguma atjaunošanu ar S.M. noformēt ar rakstisku
papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 10.jūlijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika
izskatīts Igora S., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā
viĦš lūdz pagarināt dzīvokĜa Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma termiĦu. Iesniegums saĦemts
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 18.jūnijā.
Izskatot I.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Igors S. īrē dzīvokli Rīgas ielā xx, Bauskā. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma
termiĦš beidzies 2011.gada 20.martā.
Dzīvojamā telpā Rīgas ielā 64B–17, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2006.gada 19.septembrī
deklarējis Igors S.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma 3.2.1.punktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt
(rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniekam Igoram S. 2012.gada 10.jūlijā nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma termiĦu ar Igoru S., personas
kods xxxxx, līdz 2015.gada 31. jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 12.10.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx, Bauskā
īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Edgaru I.
2012.gada 2.jūlijā Codes pagasta pārvaldē saĦemts Edgara I. iesniegums ar lūgumu izīrēt
pašvaldības dzīvokli Codes pagastā, kurā dzīvo kopš 2001.gada.
Izskatot E.I. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma xxxx Codes pag., Bauskas nov. īpašnieks ir Bauskas novada dome.
Edgars I. dzīvo un ir deklarējis dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī xxx 2001.gada
23.novembrī.
Rakstisks dzīvojamās telpas xxx Codes pag., Bauskas nov. īres līgums ar E.I. nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres
līgums slēdzams rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas xxx Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Edgaru I. (personas
kods xxxxx) līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. Dzīvojamās telpas xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres maksu noteikt atbilstoši Bauskas
novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” paredzētajā apmērā.
3. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās
telpas xxxx, Codes pagastā īres līgumu ar Edgaru I..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par atĜauju MārtiĦam T. slēgt dzīvojamās telpas xxx Vecsaules pagastā
apakšīres līgumu ar Vitāliju G.
2012.gada 7.jūnijā Vecsaules pagasta pārvaldē saĦemti MārtiĦa T. un Vitālija G.
iesniegumi ar lūgumu atĜaut slēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 1”–2, Kūdra, Vecsaules pag.
apakšīres līgumu.
M.T. un V.G. iesniegumiem pievienojuši:
Dzīvojamās telpas xxxx Vecsaules pag., Bauskas nov. 2002.gada 23.decembrī noslēgtā īres
līguma kopiju;
Vecsaules pagasta pārvaldes 2012.gada 30.maija izziĦu Nr. 7-2-2/130 „Par Kristapa T.
deklarēto dzīvesvietu”;
Vecsaules pagasta pārvaldes 2012.gada 6.jūnija izziĦu Nr. 7-2-2/135 „Par MārtiĦa T.
deklarēto dzīvesvietu”;
K.T. 2012.gada 21.jūnija (saĦemts Bauskas novada domē 02.07.2012.) iesniegumu.
Izskatot MārtiĦa T. un Vitālija G. iesniegumus un tam pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Pašvaldībai piederošais dzīvokĜa īpašums xxxx, Vecsaules pag., Bauskas nov. 2002.gada
23.decembrī izīrēts MārtiĦam T. uz nenoteiktu laiku.
Pēc iedzīvotāju reăistrā esošās informācijas dzīvesvietu xxxx, Vecsaules pag. 2002.gada
23.septembrī deklarējis MārtiĦš T., 2002.gada 27.novembrī Kristaps T.
2012.gada 21.jūnijā Bauskas novada domē saĦemts Kristapa T. iesniegums, kurā viĦš
piekrīt, ka brālis MārtiĦš T. slēdz dzīvojamās telpas xxxx Vecsaules pag. apakšīres līgumu.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka īrniekam ir tiesības nodot
apakšīrē visu viĦa aizĦemto dzīvojamo telpu vai tās daĜu tikai ar izīrētāja un kopā ar īrnieku
dzīvojošo pilngadīgo ăimenes locekĜu piekrišanu un minētā panta otro daĜu, kas nosaka, ja
īrnieks un visi viĦa ăimenes locekĜi ir pagaidu prombūtnē, bet dzīvojamo telpu viĦš ir nodevis
apakšīrē, īrnieks paliek atbildīgs izīrētājam saskaĦā ar īres līgumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” 2 (R.Čakāne, J.Landorfs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piekrist dzīvojamās telpas xxxx Vecsaules pag., Bauskas nov. apakšīres līguma
slēgšanai ar Vitāliju G., personas kods xxxx, uz laiku līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājai L.Kolbergai viena mēneša laikā noslēgt
vienošanos ar dzīvojamās telpas xxxx, Vecsaules pagastā īrnieku MārtiĦu T. par īres un

maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu atmaksas
grafiku.
3. Noteikt, ka apakšīres līgums ar Vitāliju G. izbeidzams, ja īrnieks M.T. neievēro parādu
atmaksas grafiku.
Šo 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 dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 2012.gada 20.jūnijā saĦemts Anda Gruzdas iesniegums par
dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viĦam kā
dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Anda Gruzdas iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 58, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0222 001 ir 10 dzīvokĜu
īpašumi, no kuriem 9 dzīvokĜi ir privatizēti saskaĦā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās
mājas pārvaldnieku ievēlēts Andis Gruzda. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokĜu īpašniekiem
noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokĜu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Rīgas ielā 58, Bauskā dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokĜu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Nodot dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 2341m² ( kadastra Nr. 4001 005 0222) pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu
īpašnieku pilnvarotajai personai Andim Gruzdam.
2.
Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli
Jolantu Ėikuti sagatavot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 58, Bauskā nodošanas un pieĦemšanas
aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par dzīvojamās mājas Biržu ielā 8, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 13.jūlijā saĦemts Edgara Breijera iesniegums par
dzīvojamās mājas Biržu ielā 8, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viĦam kā
dzīvokĜu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Edgara Breijera iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
dzīvojamā mājā Biržu ielā 8, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0104 001 ir 7 dzīvokĜu
īpašumi, no kuriem 6 dzīvokĜi ir privatizēti saskaĦā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās
mājas pārvaldnieku ievēlēts Edgars Breijers. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokĜu īpašniekiem
noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokĜu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokĜu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokĜu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokĜu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokĜu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daĜa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokĜu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daĜā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Biržu ielā 8, Bauskā dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokĜu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Biržu ielā 8, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala ar
platību 3253 m² (kadastra Nr.4001 005 0104) pārvaldīšanas tiesības dzīvokĜu īpašnieku
pilnvarotajai personai Edgaram Breijeram.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli Jolantu
Ėikuti sagatavot nekustamā īpašuma Biržu ielā 8, Bauskā nodošanas un pieĦemšanas aktu un
organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Virkalni” Brunavas
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 13.februārī saĦemts Valda T. iesniegums ar
lūgumu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „Virkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov.
atsavināšanu.
Izskatot Valda T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
nekustamais
īpašums „Virkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov. sastāv no zemes vienības ar platību 0,0992 ha,
kadastra apzīmējums 4046 017 0028, un reăistrēts Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000507445 uz Bauskas novada pašvaldības vārda. Pašvaldības funkciju veikšanai
nekustamais īpašums nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu
un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Virkalni”,
Brunavas pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemesgabala ar platību 0,0992 ha, kadastra
apzīmējums 4046 017 0028.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „BirzgaĜu mežs” Gailīšu
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „BirzgaĜu mežs”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., kas sastāv no zemes vienības ar platību 17,93 ha, kadastra apzīmējums 4060 009
0062, tai skaitā 17,47 ha mežs. Laika posmā no 2005. līdz 2008.gadam 7,6 ha veiktas kailcirtes,
pēc kurām nepieciešami meža atjaunošanas darbi. Šo darbu veikšanai nepieciešami ievērojami
finansiāli līdzekĜi, kuri pašvaldības budžetā nav paredzēti. Pašvaldības funkciju veikšanai
nekustamais īpašums nav nepieciešams. Īpašums reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu
un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „BirzgaĜu
mežs” Gailīšu pagastā, kas sastāv no zemesgabala ar platību 17,93 ha, kadastra apzīmējums
4060 009 0062.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Plānītes” Gailīšu
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Plānītes”, Gailīšu pag., Bauskas
nov., kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,29 ha, kadastra apzīmējums 4060 011 0039,
vienstāva dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4060 011 0039 001, ar platību 96,2 m² un
divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4060 011 0039 002 un 4060 011 0039 003.
Dzīvojamā māja ilgstoši nav apdzīvota, ir avārijas stāvoklī un tās atjaunošanai nepieciešami lieli
finansiāli līdzekĜi. Pašvaldības funkciju veikšanai nekustamais īpašums nav nepieciešams.
Īpašums reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu,
5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Plānītes”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemesgabala ar platību 1,29 ha, kadastra apzīmējums
4060 011 0039, vienstāva dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4060 011 0039 001 ar platību
96,2 m² un divām saimniecības ēkām, kadastra apzīmējumi 4060 011 0039 002 un 4060 011
0039 003.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecsmiltnieki” Codes
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Vecsmiltnieki”, Codes pag.,
Bauskas nov., kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,76 ha, kadastra apzīmējums 4052 004
0538, un kūts ēkas, kadastra apzīmējums 4052 004 0538 002 ar platību 1817,7 m². Ēka ilgstoši
nav izmantota, ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās atjaunošanai nepieciešami lieli finansiāli
līdzekĜi. Pašvaldības funkciju veikšanai nekustamais īpašums nav nepieciešams. Īpašums
reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu,
5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Vecsmiltnieki”, Codes pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemesgabala ar platību 0,76 ha,
kadastra apzīmējums 4052 004 0538, un kūts ēkas, kadastra apzīmējums 4052 004 0538 002, ar
platību 1817,7 m² .
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāăētava” Mežotnes
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Zāăētava”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,72 ha, kadastra apzīmējums 4072 007
0096, un divām nedzīvojamām ēkām – zāăētavas, kadastra apzīmējums 4072 007 0096 001, ar
platību 461,5 m² un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4072 007 0096 002, ar platību
133,5 m². Ēkas ilgstoši nav izmantotas, ir sliktā tehniskā stāvoklī un to atjaunošanai
nepieciešami lieli finansiāli līdzekĜi. Pašvaldības funkciju veikšanai nekustamais īpašums nav
nepieciešams. Īpašums reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu
un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Zāăētava”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemesgabala ar platību 1,72 ha, kadastra
apzīmējums 4072 007 0096, un divām nedzīvojamām ēkām – zāăētavas, kadastra apzīmējums
4072 007 0096 001, ar platību 461,5 m² un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4072 007
0096 002, ar platību 133,5 m².
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai P. uz 1/9 domājamo daĜu zemes
vienības xxxx ielā, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2008.gada 6.februārī pieĦēma lēmumu par
tiesībām Annai P., personas kods xxxx, iegūt īpašumā par samaksu 1/9 domājamo daĜu zemes
Bauskā, 1.maija ielā 7. Uz zemesgabala atrodas viĦai piederošā dzīvojamās mājas un
saimniecība ēku daĜa.
Anna P. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniegusi Bauskas pilsētas Zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēgusi zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Annai P. zemes lietošanas tiesības uz 1/9 domājamo daĜu no zemes vienības
1065m² platībā xxxxx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xxxxx, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxx, 1/9
domājamā daĜa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Annu P. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxx 1/9 domājamās daĜas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xxxxx, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx, 1/9 domājamās daĜas
reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Agitai S. uz 1/9 domājamo daĜu zemes
vienības xxxx ielā x, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2008.gada 6.februārī pieĦēma lēmumu par
tiesībām Agitai S., personas kods xxxxx, iegūt īpašumā par samaksu 1/9 domājamo daĜu zemes
Bauskā, xx ielā x. Uz zemesgabala atrodas viĦai piederošā dzīvojamās mājas un saimniecība ēku
daĜa.
Agita S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniegusi Bauskas pilsētas Zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēgusi zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Agitai S. zemes lietošanas tiesības uz 1/9 domājamo daĜu no zemes vienības
1065m² platībā xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxx, 1/9 domājamā daĜa
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Agitu S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxx 1/9 domājamās daĜas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības 1.maija ielā 7, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxx, 1/9 domājamās
daĜas reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam S. uz 1/9 domājamo daĜu
zemes vienības x ielā x, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2008.gada 6.februārī pieĦēma lēmumu par
tiesībām Imantam S., personas kods xxxx, iegūt īpašumā par samaksu 2/3 domājamās daĜas
zemes Bauskā, xx ielā x. Uz zemesgabala atrodas viĦam piederoša dzīvojamās mājas un
saimniecība ēku daĜa.
Imants S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniedzis Bauskas pilsētas Zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēdzis zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Imantam S. zemes lietošanas tiesības uz 2/3 domājamām daĜām no zemes vienības
1065m² platībā xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxx, 2/3
domājamās daĜas piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Imantu S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxx 2/3 domājamo daĜu nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxx, 2/3 domājamo daĜu
reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ivo S. uz 1/9 domājamo daĜu zemes
vienības xx ielā x , Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2008.gada 6.februārī pieĦēma lēmumu par
tiesībām Ivo S., personas kods xxxxx, iegūt īpašumā par samaksu 1/9 domājamo daĜu zemes
Bauskā, xx ielā x. Uz zemesgabala atrodas viĦam piederošā dzīvojamās mājas un saimniecība
ēku daĜa.
Ivo Spalis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniedzis Bauskas pilsētas zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēdzis zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ivo S. zemes lietošanas tiesības uz 1/9 domājamo daĜu no zemes vienības 1065 m²
platībā xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās
daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx,
1/9 domājamā daĜa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Ivo S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxx 1/9 domājamās daĜas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx, 1/9 domājamās daĜas
reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Teklai Č.uz zemes vienību xx ielā x,
Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2007.gada 9.maijā pieĦēma lēmumu par
tiesībām Teklai Č., personas kods xxxx, iegūt īpašumā par samaksu zemi Bauskā, xx ielā xx. Uz
zemesgabala atrodas viĦai piederošā dzīvojamā māja un saimniecība ēka.
Tekla Č. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniegusi Bauskas pilsētas zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēgusi zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. T.Č. ir mirusi.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Teklai Č. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 643 m² platībā xx ielā x,
Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktā
noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 643 m² platībā xx ielā xx, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra
apzīmējums 4001 002 0124, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Teklas Č. iespējamie mantinieki attiecībā uz namīpašumu xx ielā x, Bauskā ar
2012.gada 1.janvāri iegūst nomas tiesības uz zemes vienību 643 m² platībā xx ielā xx, Bauskā,
kadastra apzīmējums xxxxx.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pēc mantinieku
apzināšanas, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Teklas Č. iespējamiem
mantiniekiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx nomas līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xx ielā xx, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx, reăistrēšanu
zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Daigai A. uz ½ domājamo daĜu zemes
vienības xx ielā x, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2009.gada 5.augustā pieĦēma lēmumu par
tiesībām Daigai A., personas kods xxxxx, iegūt īpašumā par samaksu ½ domājamo daĜu zemes
Bauskā, xx ielā x. Uz zemesgabala atrodas viĦai piederošā dzīvojamās mājas un saimniecība ēku
daĜa.
Daiga A. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniegusi Bauskas pilsētas zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēgusi zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Daigai A. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daĜu no zemes vienības 700
m² platībā xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx,
½ domājamā daĜa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar Daigu A. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxx ½ domājamā daĜas nomas līgumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx, ½ domājamās daĜas
reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Paulim P. uz ½ domājamo daĜu zemes
vienības xx ielā x, Bauskā.
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1999.gada 24.februārī pieĦēma lēmumu par
tiesībām Paulim P., personas kods xxxxx, iegūt īpašumā par samaksu ½ domājamo daĜu zemes
Bauskā, xx ielā x. Uz zemesgabala atrodas viĦam piederošā dzīvojamās mājas un saimniecība
ēku daĜa.
Paulis P. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā termiĦā, tas ir, līdz
2009.gada 31.augustam ir iesniedzis Bauskas pilsētas zemes komisijai Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reăistrētu zemes robežu plānu, bet nav noslēdzis zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. P.P. ir miris.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies.
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 3.punktu dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaĦā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daĜu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Paulim P. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daĜu no zemes vienības 700
m² platībā xx ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx, izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta
pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā termiĦā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx,
½ domājamā daĜa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka PauĜa P. iespējamie mantinieki attiecībā uz ½ domājamo daĜu namīpašuma xx ielā
x, Bauskā ar 2012.gada 1.janvāri iegūst nomas tiesības uz ½ domājamo daĜu zemes vienības xx
ielā x, Bauskā, kadastra apzīmējums xxxxx.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pēc mantinieku
apzināšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un noslēgt ar PauĜa P. iespējamiem
mantiniekiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx ½ domājamās daĜas
nomas
līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemes
vienības xx ielā x, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums xxxxx, ½ domājamās daĜas
reăistrēšanu zemesgrāmatā.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx daĜas Ceraukstes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 18.jūnijā saĦemts Imanta Š. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.514), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx daĜu 2,0 ha
platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Brīnumi”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 006 0022, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu xxxxx. Nekustamais
īpašums „Brīnumi”, kadastra Nr.xxxxx, sastāv no zemes vienības 7,95 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 2.jūlijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaĜā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Imantam Š., dzīvesvietas adrese: xxxxx, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxxx daĜu 2,0 ha platībā saskaĦā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2012. 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 Imantu Š. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;

5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma „Mazdzerkales lauciĦš” Codes pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 29.februārī saĦemts valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” valdes priekšsēdētāja
A.Leitasa iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.26/522), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei
iznomāt zemi jaunas novērojumu stacijas būvniecībai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Meteoroloăijas novērojumu staciju tīkla modernizācijas ietvaros tika plānots 2012.gadā
pārveidot Bauskas novērojumu staciju, kas pašreiz atrodas Codes pagasta Jauncodes ciema
„Līčos.” Sakarā ar to, ka Bauskas novada teritoriālais plānojums šajā zonā paredz intensīvai
apbūvei izmantojamo platību un Aizsargjoslu likuma 15.pantā noteiktā aizsargjosla ap
novērojumu staciju laukumiem liedz pilnībā izmantot teritorijas 200 m rādiusā intensīvai
apbūvei, tika meklētas jaunas iespējas novērojumu stacijas izbūvei Bauskas tuvumā.
Kā piemērota vieta tika atzīta Bauskas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums
0,26 ha platībā „Mazdzerkales lauciĦš” ar kadastra Nr.4052 006 0294.
Nekustamā īpašuma „Mazdzerkales lauciĦš” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu un tas reăistrēts Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507321 uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību šī
gada 28.aprīlī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā internetā sadaĜā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Zemes vienībai „Mazdzerkales lauciĦš” noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis –
lauksaimniecības zeme. ĥemot vērā to, ka šī zemes vienība tiks iznomāta jaunai vides
novērojuma stacijas izveidošanai, ir jāmaina nekustamā īpašuma lietošanas mērėis.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo, otro un trešo daĜu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daĜu un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanas un maiĦas kārtība” 2.un 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Iznomāt ar apbūves tiesībām valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” nekustamo īpašumu „Mazdzerkales lauciĦš” ar kadastra
Nr.4052 006 0294, platībā 0,26 ha.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2012.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.decembrim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Nekustamā īpašuma „Mazdzerkales lauciĦš” Codes pagastā, kadastra Nr.4052 006 0294,
zemes vienībai 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0294 mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,
kods 0101, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērėi „pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve”, kods 0908.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centru šā lēmuma 1.punktā minētās
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
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Par Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra sēdes lēmuma „Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0118 piekritību pašvaldībai”
atcelšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.jūnijā saĦemta Valsts Zemes dienesta Zemgales
reăionālās nodaĜas vēstule Nr.2-04-Z/2731 ,,Par kadastra datiem” (reăistrēta ar Nr.3-14.29/533)
un tai pievienots nekustamā īpašuma ,,Remīši” Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr.4052 002 0037, zemes robežu plāns, kurā informēts, ka nekustamais īpašums „KloniĦu mežs”
ar kadastra Nr.4052 002 0118 ir dzēsts no kadastra informācijas sistēmas.
Valsts Zemes dienesta Zemgales reăionālās nodaĜas Jelgavas biroja vadītāja A.KrūmiĦa
savā vēstulē paskaidro, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma zemes robežu uzmērīšanas lietai zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0118 atrodas nekustamā īpašuma ,,Remīši” Codes
pagastā, kadastra Nr.4052 002 0037, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0037
robežās.
Nekustamais īpašums „KloniĦu mežs” (kadastra Nr.4052 002 0118, kopējā platība 4,3
ha) atrodas Bauskas novada Codes pagastā un bija piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
saskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 002 0118 piekritību pašvaldībai”.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 002 0118 piekritību pašvaldībai”.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.xxxxx Mežotnes pagastā un nosaukuma piešėiršanu.
Mežotnes pagasta pārvalde 2011.gada 23.februārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar
Aigaru K. par zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx iznomāšanu, līgumā
norādot, ka zemes vienības lietošanas mērėis ir lauksaimniecība.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx ir reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis –
individuālā dzīvojamo māju apbūve, tāpēc nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi no individuālās dzīvojamās māju apbūves zemes uz
lauksaimniecības zemi.
SaskaĦā 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 Mežotnes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2009. –
2021.gadam”, kurā nekustamais īpašums ar kadastra Nr.xxxxx ir plānots kā lauksaimniecības
zeme.
Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.xxxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, nav piešėirts nosaukums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 2. un
18.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.xxxxx piešėirt nosaukumu „Lielupes lauciĦš”.
2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.xxxxx zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
xxxxx, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve” uz
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu nekustamajam īpašumam xx
Mežotnes pagastā.
Mežotnes pagasta pārvalde 2011.gada 24.janvārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar
Ivanu Š.par nekustamā īpašuma xx ar kadastra Nr. xxxxx zemes vienības 3,11 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx iznomāšanu, līgumā norādot, ka zemes vienības lietošanas mērėis ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx ir reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis –
individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. Nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
SaskaĦā 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 Mežotnes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2009. –
2021.gadam”, kurā nekustamais īpašums ar kadastra Nr.xxxxx ir plānots kā lauksaimniecības
zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 2. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma xx kadastra Nr.xxxxx, Mežotnes pagastā zemes vienībai 3,11 ha platībā,
kadastra apzīmējums xx, mainīt lietošanas mērėi no „individuālā dzīvojamo māju apbūve” uz
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”, kods 0101.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu nekustamā īpašuma
„Viduči” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0098.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0098 ir reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērėis – individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. Uz zemes vienības neatrodas ēkas un
tā tiek izmantota kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Tāpēc nepieciešams iepriekš minētajai
zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi no individuālās dzīvojamās māju
apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
SaskaĦā 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 Mežotnes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2009. –
2021.gadam”, kurā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0098 ir plānota kā
lauksaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 2. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma ,,Viduči”, kadastra Nr.4072 002 0056, Mežotnes pagastā zemes vienībai
0,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 002 0098, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērėi no individuālā dzīvojamo māju apbūve” uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”, kods 0101.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Bauskas novada dome ir saĦēmusi no Transporta līdzekĜu atsavināšanas un izsoles
komisijas izsoles rezultātus.
2012.gada 23.februārī ar domes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
transportlīdzekĜu vienību atsavināšanu” un 2012.gada 31.maijā ar lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekĜa Ford Galaxy atsavināšanu” tika nolemts atsavināt - pārdot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekĜus.
2012.gada 8.jūnijā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu transportlīdzekĜu atsavināšanai
tika izveidota izsoles komisija.
2012.gada 20.jūlijā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika atsavināti šādi
transportlīdzekĜi: Peugeot 406 (valsts reăistrācijas numurs EV 8838), VW Passat Variant
(valsts reăistrācijas numurs FR 6775), VW Caravelle (valsts reăistrācijas numurs FA 4898),
Ford Transit (valsts reăistrācijas numurs EG 7150) un Ford Galaxy (valsts reăistrācijas
numurs FS 8006).
Ievērojot to, ka izsoles noteikumi paredz, ka izsoles rezultāti apstiprināmi Bauskas
novada domē un, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta
pirmo daĜu, 34.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt 2012.gada 20.jūlijā notikušās Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas –
transportlīdzekĜu izsoles rezultātus:
1. Peugeot 406 (valsts reăistrācijas numurs EV 8838) atsavināšanu par Ls 380;
2. VW Passat Variant (valsts reăistrācijas numurs) atsavināšanu par Ls 410;
3. VW Caravelle (valsts reăistrācijas numurs FA 4898) atsavināšanu par Ls 570;
4. Ford Transit (valsts reăistrācijas numurs EG 7150) atsavināšanu par Ls 290;
5. Ford Galaxy (valsts reăistrācijas numurs FS8006) atsavināšanu par Ls 460.
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