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Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada
publiskā pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu un 72.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats uz 52 lp.
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Par grozījumiem nolikumā „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem”.
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešėiršanas padomes
ierosinājumus, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
2012.gada 12.aprīĜa iesniegumu, kā arī Bauskas novada iestāžu izteiktos atzinumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” (apstiprināts Bauskas
novada domes sēdē 2012.gada 26.janvārī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Goda raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva fiziskām personām Ls 50
(piecdesmit latu) apmērā, juridiskām personām un pašvaldības iestādēm līdz Ls 1000 (viens
tūkstotis latu) apmērā par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā,
kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzĦēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Goda
raksts pasniedzams arī jubileju reizēs.”
2. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Goda raksts var tikt piešėirts jebkurai fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai
un pašvaldības iestādei, kolektīvam (kori, deju kolektīvi, kopas u.c. tautas kolektīvi), kas šī
Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saĦemšanai un par kuru apbalvošanu pieĦemts
lēmums.”
3. 33.punktā vārdus „ne vēlāk kā divas nedēĜas” aizstāt ar vārdiem „ne vēlāk kā 30 dienas”.
4. Izteikt nolikuma 32.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi apbalvojuma saĦemšanai
jāaizpilda iesnieguma veidlapa (7.pielikums).”
5. Svītrot 32.4.apakšpunktā vārdu „īss”.
6. Izteikt nolikuma 36.punktu izteikt šādā redakcijā:
„36. Atzinības raksts ir rakstiska pateicība un dāvana Ls 25 (divdesmit piecu latu) vērtībā
fiziskām personām un naudas balva līdz Ls 500 (pieci simti latu) juridiskām personām un
pašvaldības iestādēm par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos,
atbalstu Bauskas novadam, par sadarbību ar Bauskas novadu un novada vārda popularizēšanu
Latvijā un pasaulē (6.pielikums).”
7. Izteikt nolikuma 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„38.1. piesakot fizisku personu vai pašvaldības iestādi – pieteiktās fiziskās personas vārds,
uzvārds, darbavieta, ieĦemamais amats un citas ziĦas, kas precīzi identificē šo personu;
piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi – jāaizpilda iesnieguma veidlapa
(7.pielikums);
piesakot kolektīvu – pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds.”
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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešėiršanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29.un 34.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes 2012.gada 25.jūnija 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, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešėirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. SIA „UZVARA-LAUKS” valdes priekšsēdētājam Arnim Vējam par veiksmīgu uzĦēmuma
attīstību, sporta aktivitāšu atbalstu un labdarību.
2. SIA „INTS & Co” valdes loceklim Intam Jākobsonam par veiksmīgu uzĦēmuma attīstību,
un aktīvu dalību sabiedriskajā un sporta dzīvē.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” nolikumā.
Bauskas novada dome 2011.gada 28.februārī ar LR Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”
noslēdza līgumu Nr.KPFI-7/15 par finansējuma saĦemšanu projekta „Daudzfunkcionālā centra
„Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanai. Projekta
mērėis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana, lai samazinātu siltumenerăijas patēriĦu
kultūras, sporta un sociālo pakalpojuma centra ēkā.
Mežotnes pagasta pārvaldes daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki” jūnijā uzsākti
rekonstrukcijas darbi. Projekta īstenošanas laikā būvobjekta apsardzi nodrošinās būvuzĦēmējs.
Daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki” rekonstrukcijas projekta realizācijas ietvaros paredzēts
uzstādīt apsardzes un automātiskās apkures sistēmas, tādēĜ četras amata vietas „sargs –
kurinātājs” ir likvidējamas.
Sakarā ar to, ka Mežotnes pagasta siltumsaimniecība, sākot ar 2011.gada apkures sezonu
tika nodota SIA „Bauskas siltums”, no amatu saraksta izslēdzamas četras amata vietas „gāzes
iekārtu operators (kurinātājs)”.
Izvērtējot iestādes darbinieku amata pienākumu apjomus un, Ħemot vērā pašvaldības
īstenotās izmaiĦas transporta jomā, atbilstoši amatu klasifikatoram, nemainot noteiktās
mēnešalgas, precizējami vairāku amatu nosaukumi: amats „apkopējs - strādnieks” uz amatu
„apkopējs”, amats „santehniėis – atbildīgais par ūdeni” uz amatu „ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis” un amats „traktorists” uz „santehniėis”.
Vadoties no Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmitās daĜas, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda
un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 8.punkta, 41.panta pirmās daĜas 2.punkta,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatpersonu
un darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
Normundam Vāveram veikt nepieciešamās darbības, kas izriet no amatpersonu un darbinieku
amatu saraksta apstiprināšanas jaunā redakcijā.

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai
Ludrikai.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatpersonu un
darbinieku saraksts uz 1 lp.
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Par papildus finansējuma piešėiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”.
ĥemot vērā Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
10.10.2011. vēstuli Nr.102 „Par Mežotnes pamatskolas struktūrvienības pirmskolas grupas
„Rūėītis” pārcelšanu uz skolas telpām”, un Mežotnes pagasta pārvaldes 12.10.2011. vēstuli
Nr.1-6/292 „Par telpu maiĦu”, lai izpildītu Bauskas novada domes 24.11.2011. lēmumu
prot.Nr.20 16.§ „Par Mežotnes pamatskolas pirmskolas grupas „Rūėītis” pārcelšanu uz
vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskolas” telpām” un nodrošinātu Mežotnes pagasta
pārvaldes patreizējo telpu atbrīvošanu un pārvaldes, kā arī Mežotnes bibliotēkas pārvietošanu uz
izglītības iestādes „Mežotnes pamatskolas” pirmskolas grupas „Rūėītis” patreizējām telpām,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (J.Rumba), NOLEMJ:
1. Piešėirt papildus finansējumu 2012.gadā no rezerves fonda līdzekĜiem Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” pēc izstrādātās Bauskas novada
administrācijas Saimnieciskās nodaĜas vienkāršotās prognozējamo izmaksu tāmes Ls 11606
(vienpadsmit tūkstoši seši simti seši lati) apmērā (remonta izdevumiem nepieciešamā summa
tiks precizēta pēc iepirkuma izsludināšanas), lai nodrošinātu Mežotnes pagasta pārvaldes un
Mežotnes bibliotēkas pārvietošanu uz pašreizējām izglītības iestādes „Mežotnes pamatskolas”
pirmskolas grupas „Rūėītis” telpām.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu
līdzekĜu piešėīrumu no rezerves fonda iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par izmaiĦām Administratīvās komisijas sastāvā.
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekĜu Solvitas
Zvilnas un Jolantas Lauvas 2012.gada 8.jūnija iesniegumu par atbrīvošanu no komisijas locekĜa
amata pienākumu pildīšanas un pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 11.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2012.gada 29.jūnijā Solvitu Zvilnu un Jolantu Lauvu no Bauskas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekĜu amata pienākumu pildīšanas.
2. Samazināt Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekĜu skaitu no 8 uz 7.
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Par finansējuma piešėiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā Biržu ielā,
Dārza ielā un Saules ielā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu, Bauskas
novada domes 02.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu” un Ħemot vērā iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Bauskā Biržu ielā,
Dārza ielā un Saules ielā”, identifikācijas Nr. BNA 2012/024, rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt papildus finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” Ls 20 464 (divdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri lati) no
rezerves fonda līdzekĜiem ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā Biržu ielā, Dārza ielā un
Saules ielā:
1.1. ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā Biržu ielā Ls 15 033 (piecpadsmit tūkstoši
trīsdesmit trīs lati);
1.2. ielu apgaismojuma izbūvei Bauskā Dārza ielā un Saules ielā Ls 5 431 (pieci tūkstoši
četri simti trīsdesmit viens lats).
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu
līdzekĜu piešėīrumu no rezerves fonda iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par finansējuma piešėiršanu biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība”.
Bauskas novada pašvaldībā 18.06.2012. saĦemts biedrības „Bauskas invalīdu biedrība”
projekta pieteikums „Bauskas invalīdu biedrības aktivitātes 2012.gadā”. Projekta mērėis ir
Bauskas novada invalīdu sociālā rehabilitācija un integrācija sabiedrībā.
Pamatojoties uz 2010.gada 22.jūnijā Bauskas novada domē pieĦemto nolikumu „Par
Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā
jomā”, kas par vienu no NVO primāri atbalstāmām jomām nosaka 4.4.punktā minētās
„aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, tai skaitā personām ar speciālām
vajadzībām”, kā arī to, ka projektā plānotās darbības atbilst nolikuma paredzētājām finansiāli
atbalstāmajām aktivitātēm,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas invalīdu biedrība” iesniegto projektu „Bauskas invalīdu
biedrības aktivitātes 2012.gadā” saskaĦā ar pievienoto projekta budžetu Ls 181, 00
apmērā.
2. Projektu finansēt no iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” paredzētajiem
līdzekĜiem budžeta sadaĜā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliăiskajām
organizācijām)”.
Pielikumā:
1. Projekta pieteikums „Bauskas invalīdu biedrības aktivitātes 2012.” gadā uz 2 lp.
2. Lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešėiršanu Bauskas invalīdu
biedrībai uz 1 lp.
3. Biedrības reăistrācijas apliecība uz 1 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola” attīstības plāna
2012.–2016.gadam saskaĦošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un
30.07.2009. Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 29.6.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta skola” attīstības plānu 2012.-2016.gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta skola” attīstības plāns 2012.-2016.gadam uz 23 lapām.
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Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” attīstības plāna 2012.-2014.gadam saskaĦošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un
30.07.2009. Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 29.6.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” attīstības plānu 2012.-2014.gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” attīstības plāns 2012.-2014.gadam uz 26 lapām.
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Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” attīstības plāna 2012.-2014.gadam saskaĦošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un
30.07.2009. Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 29.6.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mākslas skola” attīstības plānu 2012.-2014.gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mākslas skola” attīstības plāns 2012.-2014.gadam uz 23 lapām.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2.vidusskola” attīstības plāna 2012.-2014.gadam saskaĦošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un
30.07.2009. Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 29.6.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
2.vidusskola” attīstības plānu 2012.-2014.gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
attīstības plāns 2012.-2014.gadam uz 28 lapām.
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Par grozījumiem Bauskas novada Izglītības pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
nolikumā šādus grozījumus:
1. Svītrot 2.punktā vārdu „juridiskā”.
2. Svītrot 8.10.apakšpunktu.
3. Izteikt 8.30.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.30. organizē pieaugušo neformālās izglītības kursus un izsniedz kursu beigšanas
apliecības.”
4. Papildināt nolikumu ar 8.31.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.31. izsniedz apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
pašpilnveides un pieredzes moduĜa (semināri, konferences, pieaugušo neformālās
izglītības programmas) ietvaros apgūtām tēmām.”
5. Papildināt nolikumu ar 8.32.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.32. veic citas normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā.”
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Par grozījumiem konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs” nolikumā šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus „Bauskas novada administrācijas Izglītības pārvalde” ar
vārdiem „Bauskas novada Izglītības pārvalde” attiecīgajā locījumā.
2. Aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli „5.1.” ar skaitli „3.”
3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Atzinības rakstus par titula iegūšanu un dāvanas līdz Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu)
apmērā saĦem 3.punktā minēto titulu ieguvēji.”
4.Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Atzinības rakstus un dāvanas līdz Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā par dalību konkursā
saĦem pārējie izglītības iestāžu izvirzītie pretendenti.”
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta
noteikumos Nr.4.
Ar mērėi nodrošināt plašāku izglītības programmu piedāvājumu pie mazāka izglītojamā
skaita izglītības iestādēs, kuras īsteno pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas programmu un
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kas tiek
īstenota, iekĜaujot izglītojamos vispārējās pamatizglītības klasēs, nodrošināt iedzīvotājiem
(vecākiem par 18 gadiem) iespēju iegūt pamatizglītību neklātienē, samazināt izglītojamo skaitu
pirmsskolas grupās, kurās tiek īstenotas speciālās pirmsskolas izglītības programmas, iekĜaujot
izglītojamos ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas izglītības grupā, samazināt rindu uz vietām
pirmsskolas izglītības grupās,
Ħemot vērā Bauskas 2.vidusskolas direktores V.Grigorjevas 03.05.2012. iesniegumu Nr.
1-11/252,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā
nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības
iestādē grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieĜaujamais izglītojamo skaits ir
šāds:
3.1. vecumā līdz trim gadiem:
3.1.1. pilsētā – 10-16;
3.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-16;
3.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
3.2.1. pilsētā – 10-26;
3.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26;
3.3. vecumā no pieciem līdz septiĦiem gadiem:
3.3.1. pilsētā – 12-26;
3.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26.”

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pēc Bauskas novada iniciatīvas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot
grupu, kurā ir dažāda vecuma bērni:
4.1. vecumā līdz trim gadiem:
4.1.1. pilsētā – 10-16;
4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-16;
4.2. vecumā līdz pieciem gadiem:
4.2.1. pilsētā – 10-20;
4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-20;
4.3. vecumā līdz septiĦiem gadiem:
4.3.1. pilsētā – 10-26;
4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26.”
3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
„4. Speciālajā pirmsskolas izglītības grupā izglītojamo skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt:
4.1.1. 10. izglītojamos ar redzes traucējumiem;
4.1.2. 10. izglītojamos ar dzirdes traucējumiem;
4.1.3. 15. izglītojamos ar fiziskās attīstības traucējumiem;
4.1.4. 15. izglītojamos ar somatiskām saslimšanām;
4.1.5. 14. izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem;
4.1.6. 14. izglītojamos ar jauktiem attīstības traucējumiem;
4.1.7. 14. izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;
4.1.8. 10. izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;
4.1.9. 6. izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem.”
1

4. Papildināt noteikumus ar 4.2 punktu šādā redakcijā:
„4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei grupā, kurā iekĜaujoši tiek īstenota speciālā
pirmsskolas izglītības programma, pieĜaujamais maksimālais izglītojamo skaits – 20. Vienā
pirmsskolas izglītības grupā, kurā iekĜaujoši tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības
programma, drīkst iekĜaut ne vairāk kā 3 bērnus ar speciālajām vajadzībām.”
2

4. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. neklātienes pamatizglītības programmas apguvei –5 -30.”
5. Izteikt noteikumu 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas programmu var īstenot arī vienā no vispārējās
pamatizglītības programmas paralēlklasēm. Paralēlklases tiek veidotas, ievērojot šādus
nosacījumus:
10.1 1. ja vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasē netiek iekĜaujoši īstenota speciālā
pamatizglītības programma:
10.1 1.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 26;
10.1 1.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 52;
10.1 1.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 75;
10.1 2. ja vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasē tiek iekĜaujoši īstenota speciālā
pamatizglītības programma:
10.1 2.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 24;
10.1 2.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 42;
10.1 2.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 65.”
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 17.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra
noteikumos Nr.28.
Ar mērėi nodrošināt racionālu valsts mērėdotācijas līdzekĜu izlietošanu pedagogu darba
samaksai, palielināt apmaksājamo individuālo/grupu nodarbību skaitu vienam klašu
komplektam, kurā iekĜaujoši mācās divi un vairāk izglītojamie speciālajā izglītības programmā,
uzlabot izglītības iestāžu atbalsta personāla nodrošinājumu un pieejamību, noteikt Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu administrācijas amata
vienības,
Ħemot vērā Atbalsta metodiskās apvienības speciālistu – logopēdu un psihologu
iesniegumus un Bauskas novada Izglītības pārvaldes 2011./2012.m.g. izglītības iestādēs veiktajās
metodiskajās dienās iegūtās informācijas analīzi,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, Ā.Gaile,
A.Feldmanis, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba), ar 6 balsīm „pret” (I.Dombrovska, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, V.Veips), ar 1 balsi „atturas” (T.Milgrāve), NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos Nr.28 „Par kārtību,
kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Dabaszinībās, ėīmijā, fizikā, bioloăijā, ăeogrāfijā, ekonomikā, Latvijas vēsturē, vēsturē,
Latvijas un pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, mūzikā, kulturoloăijā, informātikā, politikā,
filozofijā, komerczinībās – par vienu darba likmi vienu mācību stundu nedēĜā, neizvērtējot
izglītojamo skaitu klasē.”
2. Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.5. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmas īstenošanai individuālajam darbam ar izglītojamajiem par vienu
darba likmi tarificē šādi:
3.5.1. vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloăiju, mūzikas, sākumskolas mācību priekšmetos –
līdz vienai mācību stundai nedēĜā;
3.5.2. pārējos mācību priekšmetos – līdz divām mācību stundām nedēĜā.”
3. Izteikt 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.8. Izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās pamatizglītības programmu, iekĜaujot izglītojamos
vispārējās izglītības klasē, tarificē individuālās/grupu nodarbības korekcijas un rehabilitācijas
plāna īstenošanai šādā apmērā:

3.8.1. vienam klašu komplektam, kurā iekĜaujoši mācās viens izglītojamais speciālajā izglītības
programmā:
3.8.1.1. četras mācību stundas nedēĜā 1., 2., 3., 4. klasēs;
3.8.1.2. trīs mācību stundas nedēĜā 5., 6.klasēs;
3.8.1.3. divas mācību stundas nedēĜā 7., 8., 9. klasēs.”
3.8.2. vienam klašu komplektam, kurā iekĜaujoši mācās divi un vairāk izglītojamie speciālajā
izglītības programmā:
3.8.2.1. sešas mācību stundas nedēĜā 1., 2., 3., 4. klasēs;
3.8.2.2. piecas mācību stundas nedēĜā 5., 6.klasēs;
3.8.2.3. četras mācību stundas nedēĜā 7., 8., 9. klasēs.”
4. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums noteikumiem „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu (izĦemot
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu
pedagogus) amata vienību saraksts
Amatu vienības
līdz 90
Izglītības iestādes
vadītājs
Vietnieks izglītības
jomā vispārizglītojošā
skolā (pēc pirmsskolas
izglītojamo un
izglītojamo no 1.līdz
12.klasei skaita)
Iestādes vadītāja
vietnieks pirmsskolas
izglītības iestādē
Bibliotekārs
(pēc pedagogu skaita
un izglītojamo skaita
no 1.klases līdz
12.klasei)
Pagarinātās dienas
grupas pedagogs1
Pagarinātās dienas
grupas pedagogs
pedagoăiskās
korekcijas klasē
Logopēds

Psihologs
Struktūrvienības
vadītājs

Izglītojamo skaits
151-250 251-400

91- 150

401-600

601-800

1

1

1

1

1

1

0,3

1

1,25

2

2,5

3

0

0,3

1

1,3

1,5

1,5

0
0,3
0,6
0.8
1
1,3
viena amata vienība uz 50 izglītojamiem no 1.klases līdz 4.klasei
(ieskaitot)
0,25 pedagoăiskās likmes uz vienu klašu komplektu

viena amata vienība uz 400 izglītojamiem no 1.klases līdz 6.klasei
(ieskaitot)
viena amata vienība uz 600 izglītojamiem no 1.klases līdz
12.klasei (ieskaitot)
viena amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībā, kura
īsteno vispārējās pamatizglītības programmu
2

1

Aprēėinot izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas pedagoga amata vienību skaitu, Ħem vērā
to izglītojamo skaitu, kuru vecāki rakstiski apliecinājuši pagarinātās dienas grupas nepieciešamību”
5. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:
„5.pielikums noteikumiem „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu
administrācijas amata vienību saraksts
Amatu vienības
līdz 120
Izglītības iestādes
vadītājs *
Izglītības iestādes
vadītāja vietnieks *
Metodiėis interešu
izglītības iestādē *
Metodiėis sporta skolā
Bibliotekārs mūzikas
un mākslas skolās
(pēc pedagogu un
izglītojamo skaita)

Izglītojamo skaits
121- 300
301 un vairāk

1

1

1

-

0,5

1

1,5

2

2,5

-

0,5

1

-

0,2

0,3

* - Interešu izglītības iestādē izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5
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Par Diānas S. iesniegumu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 11.jūnijā saĦemts Diānas S., dzīvesvietas adrese:
xxxx iesniegums (reăistrēts ar Nr.492), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu Ls 100,00
apmērā sakarā ar viĦas meitas Katrīnas S. piedalīšanos radošajā vasaras nometnē „Vītolēni”.
Nometni organizē Jāzepa Vītola fonds Apes novada Gaujienā laikā no 2012.gada 20.jūlija līdz
2012.gada 28.jūlijam. Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” vijoĜspēles skolotājas A.AvotiĦas
rekomendācija, kurā norādīts, ka Katrīna S. vijoĜspēli apgūst jau ceturto gadu un četru gadu laikā
ir sasniegusi ievērojamus rezultātus, piedaloties vairākos valsts mēroga konkursos. Dalība
radošajā vasaras nometnē Katrīnai nodrošinātu radošu izaugsmi. Katrīna S. tiek raksturota kā
talantīga, darbspējīga un perspektīva audzēkne.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, Bauskas
novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā piešėir finansējumu
izglītojamo atbalstam” 2.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešėirt finansējumu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” budžeta pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
izglītojamajai Katrīnai S. Ls 100, 00 (simt latu) dalībai Jāzepa Vītola fonda organizētajā radošajā
vasaras nometnē „Vītolēni”, kas norisināsies Apes novada Gaujienā laikā no 2012.gada 20.jūlija
līdz 2012.gada 28.jūlijam.
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Par papildus finansējuma piešėiršanu
Bauskas Bērnu un jauniešu centra remontdarbiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības interešu
izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktores B.Svarenieces 11.06.2012.
iesniegumu Nr.1-36/28 „Par papildus finansējumu”, Bauskas novada administrācijas izsludinātā
iepirkuma Nr.BNA 2012/002/ERAF 1.daĜas „Logu nomaiĦa Bauskas Bērnu un jauniešu centrā”
un iepirkuma Nr.BNA 2012/017 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs” 6.daĜas „Bauskas Bērnu un jauniešu centra 2.stāva grīdu nomaiĦa” un 7.daĜas „Bauskas
Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 10 logu nomaiĦa” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt papildus finansējumu Ls 1252 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi lati) apmērā
2012.gadā no rezerves fonda līdzekĜiem Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ēkas 2.stāva telpu grīdu remontdarbiem un logu
nomaiĦai.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu
līdzekĜu piešėīrumu no rezerves fonda iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ăimnāzija” ēkas jumta rekonstrukcijai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu un Ħemot vērā Bauskas novada administrācijas
izsludinātā atklātā konkursa ID Nr.BNA 2012/018 „Bauskas Valsts ăimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcija” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ăimnāzija” ēkas jumta rekonstrukcijai Ls 151 411 (viens simts piecdesmit viens
tūkstotis četri simti vienpadsmit lati) apmērā no Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžeta atlikuma gada beigās.
2. Uzdot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” direktoram
R.Žabovam noslēgt līgumu ar atklātā konkursā ID Nr.BNA 2012/018 izvēlēto būvuzĦēmēju
SIA „Kvintets M” par ēkas jumta rekonstrukcijas būvdarbu remontdarbu veikšanu.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai veikt finanšu
līdzekĜu piešėīrumu no pašvaldības budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās, iekĜaujot kārtējos
budžeta grozījumos.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstu
apstiprināšanu”.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” direktores Benitas Svarenieces 2012.gada 11.jūnija iesniegumu Nr.1-36/29,
lai nodrošinātu Bauskas novada Domes 2011.gada 24.novembra lēmuma „Par telpu piešėiršanu
Bauskas Bērnu un jauniešu centram” Bauskas Bērnu un jauniešu centra lietošanā piešėirto telpu
Rīgas ielā 8, apsaimniekošanu un deju kopas „Mēmelīte” un vokālās studijas „Miljons” darbību,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7., 10.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu, un Bauskas novada Domes 2011.gada
28.jūlija noteikumu Nr. 15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm,
ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
V.Veips), ar 1 balsi „pret” (J.Rumba), ar 1 balsi „atturas” (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 15.augustu apstiprināt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādē „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” šādu amata vienību izveidi:
1.1. „apkopējs” ar mēnešalgu Ls 200,00 (divi simti lati, 00 sant.), 1 slodze;
1.2. „ ēkas dežurants” ar mēnešalgu Ls 160,00 (viens simts sešdesmit lati, 00 sant.), 0,8 slodze.
2. Sakarā ar apsaimniekojamās teritorijas palielinājumu noteikt Bauskas Bērnu un jauniešu
centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas pārzinim mēnešalgu Ls 430,00.
3. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu” grozījumus un izteikt
15.pielikumu „Bauskas Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts” jaunā redakcijā.
Pielikumā: 15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts” uz 1 lp.
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Par ūdenssaimniecības attīstību Ceraukstes pagasta apdzīvotā vietā „Ārce”.
2012.gada 13.jūnijā Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” iesniegums Nr.1-8/129 „Par ūdenssaimniecības attīstību
apdzīvotā vietā „Ārce””, kurā lūgts atĜaut izlietot pārvaldes budžetā esošos līdzekĜus līdz
Ls 9500 apmērā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūvei Ceraukstes pagasta Ārcē. Izskatot
iesniegumu un Ħemot vērā, ka Ārces strautā ieplūst bioloăiski neattīrīti notekūdeĦi, bet pēc
400 m tie ieplūst Mūsas upē, un lai nodrošinātu kvalitatīvi attīrītu notekūdeĦu novadīšanu
apkārtējā vidē Ceraukstes pagasta Ārcē,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. AtĜaut izmantot līdz Ls 9500 Ceraukstes pagasta pārvaldes budžetā esošos līdzekĜus
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūvei Bauskas novada Ceraukstes pagasta apdzīvotajā
vietā „Ārce”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam
Viesturam Janševskim veikt zemsliekšĦa iepirkuma procedūru notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtu izbūvei.
3. AtĜaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam
V.Janševskim slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
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Par projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana”
iesniegšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 14.jūnijā saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājas B.Marčenkovas iesniegums, kurā lūgts
līdzfinansēt projektu „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana”. Projektu plānots
iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības
programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Grenctāles kultūras nams ir vienīgā sabiedriskā ēka Grenctāles ciemā, šeit tiek organizēti
gan Brunavas pagasta, gan Bauskas novada nozīmes kultūras pasākumi. Kultūras nama telpās ir
bibliotēka, kas darbojas arī kā sabiedriskā atbalsta centrs. 2010.gadā kultūras nama telpās tika
izvietota ārsta prakse. Kritiskā stāvoklī ir kultūras nama galvenās ieejas durvju bloks un sānu
(ieeja uz bibliotēku, doktorātu, trenažieru zāli) ieejas durvju bloks. Arī jumtiĦš un trepes pie sānu
ieejas ir kritiskā stāvoklī. Neatliekami ir jārisina jautājums par elektrosadales nomaiĦu.
Elektrosadale kultūras namā ir fiziski nolietojusies, tā atrodas puspagrabā, kas pavasara mēnešos
ir Ĝoti mitrs, brīžiem applūst.
Projektā paredzētās darbības – kultūras nama galvenās ieejas rekonstrukcija, sānu ieejas
rekonstrukcija un maăistrālā elektroapgādes tīkla rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas Ls
13 753,57.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešėir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, A.Feldmanis, J.Feldmanis, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” sagatavot un
līdz 2012.gada 28.jūnijam iesniegt projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 13753,57, t.sk. PVN 22% Ls 2480,15. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 9 000,00, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 1 000,00 un
neattiecināmās izmaksas Ls 3753,57, kas kopā ir Ls 4753,57.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta
līdzekĜiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” vadītāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par projekta ĒrgĜu estrādes vienkāršotā rekonstrukcija 2.kārta – skatuves
nojumes izbūve” atbalstīšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 14.jūnijā saĦemts biedrības „MāmiĦu klubs
„Stīga”” valdes priekšsēdētājas I.Kursišas iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta „ĒrgĜu
estrādes vienkāršotā rekonstrukcija 2.kārta – skatuves nojumes izbūve” ieceri.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gada 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Šobrīd Brunavas pagasta ĒrgĜu ciemā biedrība realizē ELFLA projektu „ĒrgĜu estrādes
vienkāršotā rekonstrukcija 1.kārta”, kura ietvaros tiek izbūvēta dēĜu deju grīda un skatuves dēĜu
grīda. Nepietiekamā finansējuma dēĜ minētā projekta rezultātā netiks izbūvēta skatuves nojume.
2011.gada 8.jūlijā Bauskas novada administrācija ar biedrību „MāmiĦu klubs „Stīga””
noslēdza nekustamā īpašuma „ĒrgĜu parks” daĜas 0,09 ha platībā patapinājuma līgumu uz laiku
līdz 2018.gada 10.jūlijam. Lai biedrība varētu sagatavot, iesniegt projekta iesniegumu, kā arī
realizēt projektu, nepieciešams patapināt zemi vismaz uz 7 gadiem.
2010.gada 9.novembrī biedrībai „MāmiĦu klubs „Stīga”” piešėirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešėir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā”
35.2.1.apakšpunktā paredzēts, ka – biedrība un nodibinājums, kas vismaz gadu pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības jomai, (apstiprinājuma gadījumā)
gūst 100 % ES fonda atbalstu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daĜas
4.punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „MāmiĦu klubs „Stīga”” projekta „ĒrgĜu estrādes vienkāršotā
rekonstrukcija 2.kārta – skatuves nojumes izbūve” ieceri.

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar biedrību „MāmiĦu klubs „Stīga”” vienošanos par 2011.gada 8.jūlijā noslēgtā
bezatlīdzības (patapinājuma) līguma termiĦa pagarinājumu līdz 2019.gada 10.jūlijam.
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Par pašvaldības dzīvokĜu Brunavas pagastā sakārtošanu dzīvošanai derīgā
stāvoklī.
Bauskas novada Brunavas pagastā Bauskas novada pašvaldībai pieder divi dzīvokĜi, kas
nav dzīvošanai derīgā stāvoklī: dzīvoklis „ĒrgĜi 6”-13 ĒrgĜu ciemā un „Padomi”-3. Minētie
dzīvokĜi ir nepieciešami pašvaldības palīdzības sniegšanai normatīvajos aktos noteiktajām
personām. Likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmajā daĜā noteikts,
ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīgai. Šā
likuma 16.panta trešā daĜā noteic, ka dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama,
apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas
prasībām. Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas speciālisti sadarbībā
ar iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītāju ir izstrādājuši remontdarbu tāmes (skat.
pielikumā).
Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetā iestādei „Bauskas novada administrācija”
pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti finanšu līdzekĜi Ls 19 163
apmērā.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus un, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājumu risināšanā” 16.panta pirmo un trešo 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,
V.Veips), ar 1 balsi „pret” (V.Grigorjeva), ar 1 balsi „atturas” (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1. Sakārtot dzīvošanai derīgā stāvoklī, veicot remontdarbus, kas minēti lēmumam pievienotajās
tāmēs un, izlietojot šim mērėim finanšu līdzekĜus no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada
budžetā iestādei „Bauskas novada administrācija” pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai
paredzētajiem izdevumiem, šādus Bauskas novada pašvaldības dzīvokĜus,:
1.1. dzīvokli „ĒrgĜi-6”-13, kas atrodas Brunavas pagasta ĒrgĜu ciemā (prognozētie izdevumi
saskaĦā ar tāmi Ls 3370.59 (trīs tūkstoši trīs simti septiĦdesmit lati un 59 santīmi);
1.2. dzīvokli „Padomi”-3, kas atrodas Brunavas pagastā (prognozētie izdevumi saskaĦā ar
tāmi Ls 1183.60 (viens tūkstotis simt astoĦdesmit trīs lati un 60 santīmi).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minēto dzīvokĜu sakārtošanai dzīvošanai derīgā
stāvoklī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.
Pielikumā: DzīvokĜu remontdarbu tāmes uz 2 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekĜu vienību atsavināšanu”.
Bauskas novada domē saĦemts iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaĜas vecākā meistara (transportā) A.Juškevica priekšlikums par pašvaldības īpašumā esoša
traktora MTZ-82L izslēgšanu no atsavināmās tehnikas saraksta, kas ir apstiprināts ar Bauskas
novada domes 2012.gada 23.februāra domes sēdes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
transportlīdzekĜu vienību atsavināšanu”.
Atkārtoti izvērtējot atsavināmo transportlīdzekĜu sarakstā iekĜautā traktora MTZ-82L
(valsts reăistrācijas numurs T7074LC, izlaiduma gads 1980.) nepieciešamību pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai, atzīstams, ka šis traktors ir izslēdzams no atsavināmo
transportlīdzekĜu saraksta.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekĜu vienību atsavināšanu” šādu grozījumu:
svītrot 1.5.3.apakšpunktu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās
grāmatvedības nodaĜai atjaunot transportlīdzekli – traktoru MTZ-82L (valsts reăistrācijas
numurs T7074LC, izlaiduma gads 1980.) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes
pagasta pārvalde” pamatlīdzekĜu sarakstā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 28.p.

Par Mežotnes pagasta pārvaldes tehnikas vienībām.
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekĜu izmantošanas optimizācijas
nolūkā, Ħemot vērā, ka pašvaldības kapitālsabiedrībām savu funkciju izpildei ir nepieciešamas
papildus tehnikas vienības, kā arī to, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” turējumā ir traktortehnika, kas netiek intensīvi izmantota pašvaldības funkciju izpildes
nodrošinājumam, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas
izšėērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pārĦemt
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” turējumā esošu traktoru
JUMZ 6KL (valsts reăistrācijas numurs T7075LC, bilances vērtība 0) un nodot to
bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” uz
laiku līdz 2017.gada 31.decembrim tai deleăēto pārvaldes uzdevumu pildīšanai un
pašvaldības pakalpojumu sniegšanai (ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un
dzīvojamo māju apsaimniekošanai).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pārĦemt
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” turējumā esošas tehnikas
vienības un nodot tās bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „VIDES SERVISS” uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim tai deleăēto pārvaldes
uzdevumu un pašvaldības pakalpojumu sniegšanai (teritorijas labiekārtošana un sanitārā
tīrība (ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana
un uzturēšana u.c.):
2.1. traktoru MTZ-82L (valsts reăistrācijas numurs T7074LC, bilances vērtība 0);
2.2. piekabi T-040 (valsts reăistrācijas numurs P5267LZ, bilances vērtība Ls 2269.05);
2.3. asenizācijas piekabi-cisternu (valsts reăistrācijas numurs P5220LZ, bilances vērtība
Ls 2694.06);
2.4. rotējošo pĜaujmašīnu ( inventāra numurs 720808, bilances vērtība Ls 156.65);
2.5. sniega lāpstu 700-30 300.0 (inventāra numurs 720801, bilances vērtība Ls 2009.53).
3. Iznomāt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” turējumā esošu
tehnikas vienību - traktoru John Deere 6330 p (valsts reăistrācijas numurs T6718LT)
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” uz laiku līdz
2017.gada 31.decembrim tai deleăēto pārvaldes uzdevumu un pašvaldības pakalpojumu
sniegšanai (teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceĜu un laukumu būvniecība,

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un uzturēšana u.c.).
4. Šā lēmuma 3.punktā minētā izpildes nodrošināšanai uzdot Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija”:
4.1. pārĦemt no iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” traktoru John Deere 6330 p (valsts
reăistrācijas numurs T6718LT);
4.2. noslēgt ar SIA „VIDES SERVISS” nomas līgumu par pašvaldības kustamās mantas nomu
par nomas maksu mēnesī - Ls 313.51 (bez pievienotās vērtības nodokĜa).
5. Noteikt, ka lēmuma 4.2.apakšpunktā minētā nomas maksa ir jāpārskata vienu reizi gadā
atbilstoši 2010.gada 20.maija pārjaunojuma līgumam Nr.A2/1/10/338, kas noslēgts starp
Bauskas novada domi un Valsts kasi.
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Par monitora PHILIPS LCD 22 nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Valsts policijai.
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reăiona pārvaldes
Bauskas iecirkni (turpmāk – Policija) sadarbojas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Bauskas
novada administratīvajā teritorijā. Sadarbības ietvaros Policijai ir iespēja ikdienas darbā izmantot
Bauskas pilsētā izveidoto videonovērošanas sistēmu.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 12.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un trešo daĜu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 5.panta
otrās daĜas 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 2015.gada 30.jūnijam Valsts policijas Zemgales
reăiona pārvaldes Bauskas iecirknim Bauskas novada pašvaldības kustamo mantu –
lietošanas kārtībā esošu monitoru PHILIPS LCD 22 (bilances vērtība Ls 203.14).
2. Noteikt, ka monitors PHILIPS LCD 22 izmantojams tikai videonovērošanas veikšanai
Bauskas pilsētas teritorijā, pretējā gadījumā nododams atpakaĜ Bauskas novada pašvaldībai.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 12.jūnijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Diānas P., dzīvesvietas adrese: Rīgas iela xxx, Bauska,
Bauskas nov. iesniegums, kurā viĦa lūdz atjaunot dzīvokĜa Rīgas ielā xxx īres līguma termiĦu.
Iesniegums Bauskas novada pašvaldībā saĦemts 2012.gada 10.maijā.
Izskatot Diānas P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar Diānu P. noslēgtā dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma termiĦš
beidzies 2010.gada 20.jūlijā.
Dzīvojamā telpā Rīgas ielā xxx dzīvo un savu dzīvesvietu 2006.gada 8.septembrī
deklarējušas Diāna P. un viĦas vecāmāte Velta K..
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx īres līguma 7.2.1.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības
prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniecei Diānai P. nav īres 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
Diānu P. (personas kods xxx) līdz 2015.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā veikt grozījumus 2006.gada 17.jūnijā noslēgtajā dzīvojamās telpas
Rīgas ielā 64B-2, Bauskā, īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela
19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
2012.gada 12.jūnijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Margaritas P., dzīvesvietas adrese: Rīgas iela
xxxx, Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā viĦa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā
xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu. Iesniegums saĦemts Bauskas novada pašvaldībā
2012.gada 15.maijā.
Iesniegumam Margarita P. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Bauskas namsaimnieks” 2012.gada 11.maija izziĦu Nr.1-6/19 „Par īres dzīvokĜa Rīgas ielā
xxxx, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot Margaritas P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Ar Margaritu P. noslēgtā dzīvojamās telpas Rīgas ielā 46 xxxx termiĦš beidzies
2012.gada 25.maijā.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības
prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma termiĦa
izbeigšanās.
Īrniecei Margaritai P. nav īres un komunālo maksājumu 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokĜa Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
Margaritu P.(personas kods xxxx) līdz 2015.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā veikt grozījumus 2011.gada 11.oktobrī noslēgtajā dzīvojamās telpas
Rīgas ielā 46 k-1-11A, Bauskā, īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā xxxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 12.jūnijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Ulda E., dzīvesvietas adrese: Dārza iela xxxx, Bauska,
Bauskas nov. iesniegums, kurā viĦš lūdz atjaunot dzīvokĜa Dārza ielā xxxx īres līguma termiĦu.
Iesniegums Bauskas novada pašvaldībā saĦemts 2012.gada 28.maijā.
Izskatot Ulda E. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar Uldi E. noslēgtā dzīvojamās telpas Dārza ielā xxxx īres līguma termiĦš beidzies
2011.gada 24.novembrī.
Dzīvojamā telpā Dārza ielā xxxx dzīvo un savu dzīvesvietu 2010.gada 13.decembrī
deklarējis Uldis E..
Dzīvojamās telpas Dārza ielā xxxx īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības
prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniekam Uldim E. nav īres 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Dārza ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
Uldi E. (personas kods xxxx) līdz 2015.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā veikt grozījumus 2010.gada 13.devembrī noslēgtajā dzīvojamās telpas
Dārza ielā xxxx, Bauskā, īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa „Pamati”-2, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 12.jūnijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Ilzes B., dzīvesvietas adrese: xxxx Codes pagastā, Bauskas
nov. iesniegums, kurā viĦa lūdz atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx īres līguma termiĦu. Iesniegums
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts 2012.gada 21.maijā.
Izskatot Ilzes B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
2011.gada 7.jūlijā ar Ilzi B. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx īres līgums. 2012.gada
2.janvārī sociālā dzīvokĜa īres līgums tika atjaunots uz laiku līdz 2012.gada 30.jūnijam.
Ilzes B. ăimenei piešėirts trūcīgās personas statuss uz laiku līdz 2012.gada 31.augustam.
Ilzei B. ir īres maksas parāds Ls 16,84.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
Ilzi B. (personas kods xxxx) līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Uzdot iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei ŠėiliĦai veikt grozījumus ar
Ilzi B. noslēgtajā sociālā dzīvokĜa xxxx īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
2012.gada 12.jūnijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas sēdē tika izskatīts Vasilija R., dzīvesvietas adrese xxxx, Codes pag., Bauskas
nov. iesniegums, kurā viĦš lūdz atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx īres līguma termiĦu. Iesniegums
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts 2012.gada 22.maijā.
Izskatot Vasilija R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada domes
konstatēja:
2009.gada 30.jūnijā ar Vasiliju R. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx īres līgums.
2012.gada 2.janvārī sociālā dzīvokĜa īres līgums tika atjaunots uz laiku līdz 2012.gada
30.jūnijam.
Vasilijam R. piešėirts trūcīgās personas statuss uz laiku līdz 2012.gada 31.augustam.
Vasilijam R. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parādu.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma termiĦu
ar Vasiliju R. (personas kods xxxx) līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Uzdot iestādes „Codes pagasta pārvalde: vadītājai Dacei ŠėiliĦai veikt grozījumus ar
Vasiliju R. noslēgtajā sociālā dzīvokĜa xxxx īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.3 Upes
ielā 6, Bauskā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 23.maijā saĦemts Ivetas Žukovskas iesniegums,
kurā izteikts lūgums atĜaut viĦai iegūt īpašumā Bauskas novada pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Upes ielā 6-3, Bauskā.
Izskatot Ivetas Žukovskas iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Upes ielā 6, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0188, sastāv no zemes
vienības ar platību 735 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0188, divstāvu dzīvojamās mājas,
būves kadastra apzīmējums 4001 004 00188 001 un palīgēkas – šėūĦa, būves kadastra
apzīmējums 4001 004 00188 002. Dzīvojamā mājā ir 3 dzīvokĜi, no kuriem 2 dzīvokĜi privatizēti
saskaĦā likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvoklis Nr.3 Upes
ielā 6, Bauskā nav privatizēts, ilgstoši nav apdzīvots, jo bijušais īrnieks ir miris, bet tā, kā tas nav
labiekārtots, tad neviens pretendents īrēt šo dzīvokli nevēlas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokĜa īpašumu Nr.3 Upes ielā 6, Bauskā., Bauskas nov., ar kopējo platību
34,10 m², dzīvojamās mājas, palīgēkas - šėūĦa un zemesgabala, kadastra apzīmējums
4001 004 0188, 735 m² platībā 341/1248 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokĜa īpašumu Nr.3
Upes ielā 6, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 34,10 m², kas sastāv no
dzīvojamās mājas, palīgēkas - šėūĦa un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004
0188, 735 m² platībā 341/1248 domājamām daĜām.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma Kalna ielā 1A, Bauskā
atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Kalna iela 1A”, Bauskā, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 88 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0271, un dzīvojamās
mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0115 003. Dzīvojamā māja daĜēji atrodas uz
privātpersonas īpašumā esošā zemesgabala PlūdoĦa ielā 28, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001
004 0115. Ēka ilgstoši nav apdzīvota, ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās rekonstrukcija prasītu
ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekĜus. Bauskas novada pašvaldības budžetā šādam mērėim
līdzekĜi nav paredzēti, tāpēc ir lietderīgāk šo nekustamo īpašumu atsavināt. Nekustamais īpašums
reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu,
5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Kalna
iela 1A”, Bauskā (kadastra Nr.4001 004 0271), kas sastāv no zemesgabala ar platību
88 m2 (kadastra apzīmējums 4001 004 0271) un dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4001 004 0145 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.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0218, Bauskā piekritību
Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0218 (iebraucamais ceĜš pie Pionieru
ielas 19), platība 182 m², ir apbūvēta. Uz tās atrodas iebraucamais ceĜš pie dzīvojamām mājām
Pionieru ielā 17B un Pionieru ielā 19A, Bauskā.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekĜiem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar platību 182 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0218, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4001 002 0218, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4001 002 0218 piešėirt nosaukumu „CeĜš pie Pionieru ielas 19”.
3. Zemes vienībai ar platību 182 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0218, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.12, 38.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0153, Bauskā
piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība Baznīcas un Uzvaras ielas stūrī, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 003
0153, ar platību 370 m² ir neapbūvēta un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā definētajam terminam tā ir zemes starpgabals, jo tās platība ir mazāka par Bauskas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālo apbūves
gabala platību.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, ja tā ir zemes starpgabals
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības
dome ir pieĦēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība Baznīcas un Uzvaras ielas stūrī, Bauskā (1.pielikums) ar
platību 370 m², kadastra apzīmējums 4001 003 0153, ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4001 003 0153, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 370 m², kadastra apzīmējums 4001 003 0153, piešėirt nosaukumu „Baznīcas
ielas skvērs”.

3. Zemes vienībai ar platību 370 m², kadastra apzīmējums 4001 003 0153, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa, kods 0501.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.12, 39.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0216, Bauskā piekritību
Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība, kadastra apzīmējums 4001 004 0216, ar platību 369 m² ir apbūvēta. Uz
tās atrodas iebraucamais ceĜš pie dzīvojamām mājām ZaĜajā ielā 19 un ZaĜajā ielā 21, Bauskā.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekĜiem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar platību 369 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0216, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4001 004 0216, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 369 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0216, piešėirt nosaukumu ,,CeĜš pie ZaĜās
ielas 21”.
3. Zemes vienībai ar platību 369 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0216, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.12, 40.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0235, Bauskā piekritību
Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība „Iebraucamais ceĜš pie Rīgas ielas 28”, Bauskā, kadastra apzīmējums
4001 004 0235, ar platību 540 m² ir apbūvēta. Uz tās atrodas iekškvartāla iela, kas savieno
PlūdoĦa ielu un Rīgas ielu.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekĜiem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar platību 540 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0235, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4001 004 0235, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 540 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0235, piešėirt nosaukumu ,,CeĜš pie Rīgas
ielas 28”.
3. Zemes vienībai ar platību 540 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0235, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.12, 41.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0306, Bauskā
piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība, kadastra apzīmējums 4001 005 0306, ar platību 466 m² ir apbūvēta. Uz
tās atrodas iekškvartāla iela, kas savieno Biržu un Dārza ielu.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekĜiem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība (1.pielikums) ar platību 466 m², kadastra apzīmējums
4001 005 0306, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4001 005 0306, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4001 002 0306, piešėirt nosaukumu „CeĜš pie Dārza ielas 27”.
3. Zemes vienībai ar platību 466 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0306, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.12, 42.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0313, Bauskā piekritību
Bauskas novada pašvaldībai un pievienošanu Pīlādžu ielai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība, kadastra apzīmējums 4001 005 0313, ar platību 989 m² ir neapbūvēta.
SaskaĦā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
2.punktu paredzēta pašvaldības funkcijas nodrošināšanai ielas būvniecībai, lai savienotu Pīlādžu
un PĜavu ielu. Zemes vienībai blakus esošie zemesgabali piesaistīti Pīlādžu ielai, tāpēc būtu
lietderīgi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0313 pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4001 005 0312.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otro daĜu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un
uz attiecīgās pašvaldības vārda ierakstāma zeme, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai
pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar platību 989 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0313, Bauskā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienību ar platību 989 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0313, pievienot nekustamā
īpašuma ,,Pīlādžu iela”, kadastra Nr.4001 005 0311, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4001 005 0312.
3. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0312 platību no 6960 m² uz 7977
m² saskaĦā ar grafisko pielikumu.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības Baznīcas ielā 17, Bauskā piekritību Bauskas novada
pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Valsts zemes dienesta vēstule ar lūgumu izvērtēt
atsevišėas zemes vienības Bauskas pilsētā, par kurām atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daĜai līdz
2009.gada 30.decembrim nav pieĦemts pašvaldības lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība ar adresi Baznīcas iela 17, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 (adrešu
klasifikatora kods 102923032) kadastra apzīmējums 4001 003 0187, ar platību 220 m² ir
apbūvēta. Uz tās atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās jaunbūves ar kadastra
apzīmējumu 4001 003 0050 006 daĜa.
SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otro daĜu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai
piederošas ēkas ( būves).
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība Baznīcas ielā 17, Bauskā (1.pielikums) ar platību 220 m²,
kadastra apzīmējums 4001 003 0187, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai Baznīcas ielā 17, Bauskā ar platību 220m², kadastra apzīmējums 4001
003 0187, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve, kods 0908.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0161 piekritību
pašvaldībai un pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0160 (,,Katlu māja”) Mežotnes pagastā.
Izvērtējot Mežotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0161, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz Bauskas novada pašvaldības vārda
reăistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Uz zemes vienības atrodas pašvaldības katlu mājas degvielas tvertne un šis zemesgabals
funkcionāli saistīts ar katlu mājas saimniecību, tāpēc nepieciešams to pievienot nekustamā
īpašuma „Katlu māja”, kadastra Nr.4072 004 0160 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0160.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0161, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
2. Pievienot zemes vienību 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0161, nekustamā
īpašuma „Katlu māja”, kadastra Nr.4072 004 0160, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0160 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
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Par Ziedu ceĜa izveidošanu, pārkārtojot robežas zemes
vienībām Mežotnes pagastā.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīĜa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0125 Mežotnes pagastā piekritību” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0125 ir Bauskas novada pašvaldībai piekrītoša zeme, kas nepieciešama pašvaldībai,
lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 2.punktā izpildi: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, t.i. ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0125, 4072 004 0135, 4072 004
0160 un 4072 004 0113 savstarpējā robeža noteikta pa pašvaldības ceĜa vidu, kas nodrošina
piekĜuvi pašvaldības katlu mājai, transformatoram, galdniecībai, kā arī Mežotnes ciema
iedzīvotāju kūtiĦām un garāžām, kas atrodas uz valsts rezerves zemes ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0212. Lai šo ceĜu reăistrētu un uzturētu, nepieciešams no zemes vienībām izdalīt
6 m platu joslu kā atsevišėu kadastra objektu, izveidojot pastāvīgu īpašumu (atbilstoši
pievienotajam grafiskajam pielikumam). Nepieciešams veikt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4072 004 0125, 4072 004 0212, 4072 004 0135, 4072 004 0160 un 4072 004
0113 robežu precizēšanu, nosakot robežu pa pašvaldības ceĜa malu 3 m no ceĜa ass.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reăistra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par autoceĜiem” 9.panta
pirmo daĜu, Ministru Kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceĜa un
ielu reăistrācijas un uzskaites kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0125, 4072 004 0212,
4072 004 0135, 4072 004 0160 un 4072 004 0113 robežas pa pašvaldības ceĜa malu
3 m no ceĜa ass.
2. Pašvaldības ceĜa uzturēšanai atdalīto zemesgabalu aptuveni 0,1 ha platībā reăistrēt kā
atsevišėu īpašumu, saskaĦā ar grafisko pielikumu.
3. Atdalītajam jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešėirt nosaukumu „Ziedu ceĜš”.
4. Uz nekustamā īpašuma „Ziedu ceĜš” zemes vienības esošajai inženierbūvei – ceĜam
piešėirt nosaukumu „Ziedu ceĜš”.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai ceĜu „Ziedu ceĜš” iekĜaut Bauskas novada pašvaldības ceĜu un
ielu reăistrā.

6. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0074
Mežotnes pagastā sadalīšanu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīĜa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0074 Mežotnes pagastā piekritību” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0074 ir Bauskas novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība, kas nepieciešama
pašvaldībai, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.i. ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana.
Zemes vienību šėērso asfaltēts ceĜš, kas nodrošina piekĜuvi daudzdzīvokĜu mājām
„Selekcija 20”, „Selekcija 21”, „Selekcija 22” un Mežotnes pamatskolai. Lai šo ceĜu reăistrētu
un uzturētu, nepieciešams to izdalīt no zemes vienības kā atsevišėu kadastra objektu, izveidojot
pastāvīgu īpašumu (atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam).
Izdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0074 pašvaldības autoceĜu,
rodas zemes starpgabals 0,1 ha platībā, kas atrodas starp daudzdzīvokĜu māju „Selekcija 21” un
Mežotnes pamatskolu. Lai likvidētu šo starpgabalu, tas pievienojams nekustamā īpašuma
„Mežotnes pamatskola.” zemes vienībai, kas ir Bauskas novada pašvaldībai piekrītoša.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reăistra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par autoceĜiem 9.panta pirmo
daĜu, Ministru Kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceĜa un ielu
reăistrācijas un uzskaites kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma „Mežotnes centrs”, kadastra Nr.4072 004 0112 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0074 pašvaldības ceĜa uzturēšanai atdalīt zemesgabalu
aptuveni 0,1 ha platībā (saskaĦā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals).
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešėirt nosaukumu „Bērzu iela”.
3. Uz atdalītās zemes vienības esošajai inženierbūvei – ceĜam piešėirt nosaukumu „Bērzu
iela”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai iekĜaut ielu „Bērzu iela” Bauskas novada pašvaldības ceĜu un
ielu reăistrā.
5. No nekustamā īpašuma „Mežotnes centrs”, kadastra Nr.4072 004 0112 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0074 atdalīt zemesgabalu aptuveni 0,1 ha platībā un

pievienot to nekustamā īpašuma „Mežotnes pamatskola”, kadastra Nr.4072 004 0199
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0199 (saskaĦā ar grafisko pielikumu
4.zemesgabals).
6. Noteikt, ka pēc zemesgabalu atdalīšanas nekustamā īpašuma „Mežotnes centrs”, kadastra
Nr.4072 004 0112 sastāvā būs divas atsevišėas zemes vienības - 0,15 ha platībā (saskaĦā
ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un 0,1 ha platībā (saskaĦā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0575 piekritību
pašvaldībai un apvienošanu ar zemes vienību 4072 004 0199 (,,Mežotnes
pamatskola”) Mežotnes pagastā.
Nekustamā īpašuma „Zālājs”, kadastra Nr.4072 004 0575 zemes vienība 0,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0575 ar Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālās nodaĜas
2010.gada 11.janvāra aktu „Par zemes vienību atzīšanu par starpgabalu un iekĜaušanu rezerves
zemes fondā” ir atzīta par starpgabalu. Šai zemes vienībai nav iespējams nodrošināt piekĜuvi ne
no valsts, ne no pašvaldības autoceĜa.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceĜam).
Zemes vienība robežojas ar pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma „Mežotnes
pamatskola”, kadastra Nr.4072 004 0199, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0199.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu un likvidētu zemes reformas gaitā radušos
starpgabalus, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0575 ir pievienojama zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0199.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0575, ir
starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai.
2. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0575 nekustamā īpašuma
„Mežotnes pamatskola”, kadastra Nr.4072 004 0199, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0199, izveidojot vienu zemes vienību atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0199 platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības Mežotnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0225
sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
Nekustamā īpašuma „Lielā iela”, kadastra Nr.4072 004 0225 zemes vienība 0,24 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0225, ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada
25.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Mežotnes pašvaldībai” ir atzīta par
pašvaldībai piekrītošu zemes vienību. Uz šīs zemes vienības atrodas pašvaldības iela.
Zemes vienības sastāvā ietilpst arī zemesgabals aptuveni 0,08 ha platībā, uz kura atrodas
pašvaldības siltumtrases mezgls. Šo zemesgabalu nepieciešams atdalīt no nekustamā īpašuma
„Lielā iela” zemes vienības un kā atsevišėu zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam
„Katlu māja”.
Lielā iela turpinās kā ceĜš līdz ApvedceĜa ielai un šėērso pašvaldībai piekrītošas zemes
vienības – nekustamā īpašuma „Katlu māja” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004
0160 un nekustamā īpašuma „Ūdenstornis”, kadastra Nr.4072 004 0093, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0113.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma „Lielā iela”, kadastra Nr.4072 004 0225, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0225 atdalīt zemesgabalu 0,08 ha platībā (atbilstoši
grafiskajam pielikumam 1.zemesgabals) un pievienot to kā atsevišėu zemes vienību
nekustamam īpašumam „Katlu māja”, kadastra Nr.4072 004 0160.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Katlu māja” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0160 un nekustamā īpašuma „Ūdenstornis” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0113 robežas pa pašvaldības ceĜa malu 3 m no ceĜa ass, izdalot
zemesgabalu Lielās ielas pagarināšanai līdz ApvedceĜa ielai (atbilstoši grafiskajam
pielikumam 2.zemesgabals).
3. Noteikt Lielās ielas ceĜa nodalījuma joslas platumu 6 m.
4. Apstiprināt Lielās ielas robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam un noteikt platību
0,2 ha.
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
,,Miera iela 3” DāviĦu pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 15.jūnijā saĦemts Jurija MeĜka iesniegums (reăistrēts ar
nr.3-14.30/507, kurā lūgts dzēst Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaĜā ierakstu par
pašvaldības īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Miera iela 3”, DāviĦi, DāviĦu pag.,
Bauskas nov., kadastra nr.4056 005 0132.
Nekustamais īpašums „Miera iela 3”, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu pagastā,
kadastra Nr.4056 005 0132, sastāv no vienas zemes vienības 0,0266 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4056 005 0132, un ēkas uz tās – divu dzīvokĜu dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4056 005 0132 001). SaskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas
DāviĦu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017 1550 nekustamais īpašums „Miera iela
3”, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4056 005 0132, reăistrēts uz DāviĦu pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir DāviĦu pagasta pašvaldības tiesību un saistību
pārĦēmēja.
Dzīvojamajā mājā esošie divi dzīvokĜi – Miera iela 3-3, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4056 900 0048, saskaĦā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaĜas DāviĦu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017 1550-3 un Miera iela 3-4, DāviĦi, DāviĦu pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr.4056 900 0049, saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaĜas DāviĦu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 1000 0017 1550-4 pieder Jurijam MeĜkam
(pamats 2012.gada 21.marta pirkuma-pārdevuma līgumi).
ĥemot vērā, ka dzīvokĜi pieder Jurijam MeĜkam, dzīvojamā māja „Miera ielā 3”, DāviĦi,
DāviĦu pag., Bauskas nov., nododama dzīvokĜu īpašniekam pārvaldīšanā. Tā izslēdzama no
pašvaldības pamatlīdzekĜu sastāva un pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta ceturto daĜu, 51.panta piekto un
sesto daĜu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot nekustamo īpašumu ,,Miera iela 3”, DāviĦu pagastā, kadastra Nr.4056 005 0132,
dzīvokĜu īpašnieka Jurija MeĜka pārvaldīšanā.
2. Izslēgt dzīvojamo māju ,,Miera iela 3”, DāviĦu pagastā, kadastra Nr.4056 005 0132 001,
no pašvaldības pamatlīdzekĜu sastāva.

3. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Miera
iela 3”, DāviĦu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4056 005 0132 ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaĜā par pašvaldības īpašuma tiesībām ir
dzēšams.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” vadītāju Līviju
Šarėi sagatavot nekustamā īpašuma „Miera iela 3”, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov.
nodošanas un pieĦemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
5. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vadītāja
vietniekam Voldemāram Čačam sagatavot un iesniegt Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaĜā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai
uz nekustamo īpašumu ,,Miera iela 3”, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4056 005 0132.
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Par ielu statusa piešėiršanu pašvaldības ceĜiem Likvertenu ciemā
Vecsaules pagastā.
Ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par autoceĜu Likvertenu
ielas” zemes vienība 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0447 noteikta kā
pašvaldībai piekrītoša. Ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par autoceĜu Mazo Likvertenu ielas” zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0458 noteikta kā pašvaldībai piekrītoša.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par zemes vienības „Likvertenu
ielas” ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0447 sadalīšanu, nosaukumu piešėiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu atdalītajām zemes vienībām Likvertenu ciemā, Vecsaules
pagastā” un ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par zemes vienības
„Mazo Likvertenu ielas” ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0458 sadalīšanu, nosaukumu
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu atdalītajām zemes vienībām
Likvertenu ciemā, Vecsaules pagastā” zemes vienībām noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērėis - zemes dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā,
kods 1101.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” Likvertenu ciemā ir noteiktas ielas. Likvertenu ciema
ceĜiem nepieciešams piešėirt ielu statusu un iekĜaut Bauskas novada pašvaldības ceĜu un ielu
reăistrā.
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 7.punkts nosaka, ka pilsētas vai ciema teritorijā veido ielu un jaunveidojamai ielai
pašvaldības dome piešėir nosaukumu saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reăistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 ,,Pašvaldību ceĜu un ielu reăistrācijas un uzskaites
kārtība” 2.punktu un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Pašvaldības ceĜiem (inženierbūvēm), kas atrodas Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā uz
pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām, piešėirt ielas statusu un nosaukumus:
Nr.p.k.

Ielas nosaukums

1.
2.

Avotu iela
Robežu iela

3.

Vecsaules iela

4.

Garā iela

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mēmeles iela
KrastiĦu ceĜš
Vecais ceĜš
Upeskalna ceĜš
Liepu iela
Bērzu iela
Vītolu iela

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ošu iela
Upes iela
KĜavu iela
Ozolu iela
Apšu iela
PĜavas iela

18.
19.
20.
21.

Plūmju iela
Bumbieru iela
Gravas iela
ZaĜā iela

22.
23.

Nogāzes iela
Pīlādžu iela

24.
25.
26.
27.

Strauta iela
Sila iela
Priežu iela
Mežmalas iela

28.

Skuju iela

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
4092 001 0529
4092 001 0494
4092 001 0495
4092 001 0496
4092 001 0497
4092 001 0447
4092 001 0498
4092 001 0499
4092 001 0500
4092 001 0501
4092 001 0502
4092 001 0503
4092 001 0504
4092 001 0505
4092 001 0506
4092 001 0507
4092 001 0508
4092 001 0556
4092 001 0509
4092 001 0510
4092 001 0511
4092 001 0512
4092 001 0513
4092 001 0514
4092 001 0515
4092 001 0516
4092 001 0517
4092 001 0518
4092 001 0519
4092 001 0520
4092 001 0521
4092 001 0522
4092 001 0523
4092 001 0524
4092 001 0525
4092 001 0458
4092 001 0483
4092 001 0484
4092 001 0485
4092 001 0486

Ielas garums m
198
137
802
165
740
562
369
490
257
270
259
310
268
480
62
97
123
96
145
242
197
212
123
251
133
152
143
141
579
94
93
94
64
85
330
381
404
81
330
116

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai iekĜaut Likvertenu ciema ielas Bauskas novada pašvaldības ceĜu
un ielu reăistrā.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0078
Vecsaules pagastā daĜas iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts Zigrīdas F. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.3-14.26/474), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 6,6 ha
platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nekustamo
īpašumu Dangankalns ar kad. Nr.4092 003 0078”, zemes vienība 7,6 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4092 003 0078, ir piekrītoša pašvaldībai.
SaskaĦā ar 2006.gada 11.maija zemes nomas līgumu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx daĜa 1,0 ha platībā iznomāta NataĜjai G..
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes mājaslapas sadaĜā „Zemes noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Zigrīdai F.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 6,6 ha platībā
saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Zigrīdu F. 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0126 Vecsaules pagastā
daĜas iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts Zigrīdas F. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.3-14.26/474), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 15,0
ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Vecsaules pagasta padomes 2008. gada 24.septembra lēmumu „Par
nekustamo īpašumu „ViĜĦi”” zemes vienība 22,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 004
0126, ir piekrītoša pašvaldībai.
SaskaĦā ar Bauskas novada administrācijas 2012.gada 10.maija lēmumu „Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0126 Vecsaules pagastā sadalīšanu, nosaukuma
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu” tika atdalīta zemes vienība
aptuveni 1,0 ha platībā.
Pēc Valsts zemes dienesta datiem zemes vienības 21,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
4092 004 0126, sastāvā ir 16,2 ha aramzeme un 4,8 ha krūmāji.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 15.jūnijam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes mājaslapas sadaĜā „Zemes noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Zigrīdai F. daĜu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 16,2 ha
platībā saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Zigrīdu F. 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 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4092 007 0093, 4092 007 0094
Vecsaules pagastā daĜu iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts KārĜa K. zemnieku saimniecības
„Kokles 1” īpašnieka iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.26/1353), kurā lūgts iznomāt zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 4,0 ha platībā un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx daĜu 1,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar 2010.gada 30.septembra Bauskas novada domes lēmumu „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu īpašumam „Zūras” Vecsaules pagastā”, zemes vienība
7,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 007 0093, un zemes vienība 1,48 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4092 007 0094, iekĜautas rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas
novada domes ēkā un Bauskas novada domes mājaslapas sadaĜā „Zemes noma”. Citas personas
nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punktu
a)apakšpunktu, 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,12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Kokles 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx
daĜu 4,0 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 1,0 ha platībā
saskaĦā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz rezerves zemes fonda izmantošanas
likuma spēkā stāšanās brīdim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar ZS „Kokles 1” 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 mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
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prot.Nr.12, 54.p.

Par zemes vienības „MedĦi” ar kadastra apzīmējumu xxxx Īslīces pagastā
sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu,
nosaukuma un adreses piešėiršanu.
Ar Īslīces pagasta TDP 1992.gada 4.marta 20.sasaukuma 11.sesijas lēmumu JeĜenai V.
piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,6 ha platībā piemājas saimniecības „MedĦi” izveidošanai.
Ar Īslīces pagasta padomes 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” noteikts, ka JeĜenai V. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Īslīces pagasta zemes
vienību „MedĦi” 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējums xxxx ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī. JeĜena V.ieguva zemes nomas
pirmtiesības uz viĦai lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai bija jāizlieto
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. JeĜena V. noteiktajā termiĦā
nav noslēgusi zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaĦā ar 1970.gada
15.maijā noslēgto pirkuma līgumu atrodas JeĜenai V. piederošā ēka – dzīvojamā māja ,,MedĦi”
(būves kadastra apzīmējums xxxx).
Uz zemes vienības 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaĦā ar 2001.gada
10.septembrī noslēgto pirkuma līgumu atrodas Inārai B. piederošā ēka – kūts (būves kadastra
apzīmējums xxxx).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daĜai, ja personai saskaĦā ar šo likumu
ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet
uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieĦem lēmumu par atsevišėa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai saskaĦā ar pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un lēmumam par atsevišėa zemesgabala izveidošanu
pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra
apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Zemes vienība sadalāma trīs zemesgabalos: dzīvojamās mājas ,,MedĦi” uzturēšanai 0,4 ha
platībā, kūts uzturēšanai 0,4 ha platībā un 1,8 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes
vienība 1,8 ha platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceĜam.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam zemes starpgabali
lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceĜam).

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu un ceturto prim daĜu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu un piektās
daĜas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi’’ 2.9.,
6.2., 28., 39.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienību 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, sadalīt trijos zemesgabalos:
dzīvojamās mājas ,,MedĦi” uzturēšanai nosakot nepieciešamo platību 0,4 ha saskaĦā ar
grafisko pielikumu 1.zemesgabals, kūts uzturēšanai nosakot nepieciešamo platību 0,4 ha
saskaĦā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals un lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,8
ha platībā saskaĦā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals, izveidojot jaunus īpašumus.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, uz kuras atrodas
dzīvojamā māja ,,MedĦi” (būves kadastra apzīmējums xxxx), ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, uz kuras atrodas dzīvojamā
māja ,,MedĦi”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 0,4 ha platībā, uz kuras atrodas kūts, būves kadastra
apzīmējums xxxx, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
5. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā, uz kuras
atrodas kūts (būves kadastra apzīmējums 4068 001 0048 002), piešėirt nosaukumu
„VecmedĦi”.
6. Zemes vienībai 0,4 ha platībā un kūtij (būves kadastra apzīmējums xxxx) piešėirt adresi:
„VecmedĦi”, Īslīces pag., Bauskas nov.,LV-3914.
7. Zemes vienībai ,,VecmedĦi” 0,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
8. Noteikt, ka zemesgabals 1,8 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
9. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,8 ha platībā piešėirt
nosaukumu „MedĦu lauks”.
10. Zemes vienībai 1,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
11. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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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prot.Nr.12, 55.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts MārtiĦa P. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.470), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 18,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015
0050.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu ,,Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Elmāram P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā” zemes
vienība 18,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ieskaitīta rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojumu Nr.214 „Par zemes pārvaldības
koncepcijas” 1.3.punktu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju
noteiktas vietējās pašvaldības. Lai novērstu pašvaldības teritorijā esošo lauksaimniecībā
izmantojamo zemju degradāciju – lauksaimniecībā neizmantojamo zemju aizaugšanu, kuras
rezultātā zūd augsnes kvalitāte, būtiski ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju
izmantošanu. Tāpēc, ievērojot iepriekš minēto, pašvaldība ir ieinteresēta savā teritorijā esošo,
valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā neizmantojamo zemju iznomāšanā.
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 5.jūnija līdz 2012.gada 19.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas 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., 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt MārtiĦam P., dzīvesvietas adrese: „Bardžūni”-7, Brunavas pag., Bauskas nov.,
LV-3901, uz laiku, kamēr stāsies spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu,
zemes vienību 18,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaĦā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar MārtiĦu PurviĦu 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”.
4. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
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prot.Nr.12, 56.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts Salvja K. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.469), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx
Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu ,,Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx „KroniĦi” Brunavas pagastā piekritību” zemes vienība 0,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša pašvaldībai.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Salvim K.dzīvesvietas adrese: „Augškalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV3907, zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, saskaĦā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. 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 Salvi K. 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx
Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts MārtiĦa P. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.471), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu ,,Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx „MaliĦi” Brunavas pagastā piekritību” zemes vienība 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0121 ir piekrītoša pašvaldībai.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt MārtiĦam P., dzīvesvietas adrese: xxxx, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907,
zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, saskaĦā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. 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 MārtiĦu PurviĦu 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.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 58.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0017 Ceraukstes
pagastā daĜas iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 1.jūnijā saĦemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ceraukste AGRO”, reăistrācijas Nr. 43603000544, kuru pārstāv valdes loceklis Andis
Maskalis, iesniegums (reăistrēts ar Nr.1332), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4050 004 0017 daĜu 21,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Lejenieki”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 004 0017, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.198.
Nekustamais īpašums „Lejenieki” 45,61 ha kopplatībā kadastra Nr.4050 004 0017 sastāv
no trijām zemes vienībām, t.sk. zemes vienība 30,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 004
0017.
SaskaĦā ar 2012.gada 1.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-39/4050-7 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0017 daĜa 21,0 ha platībā līdz 31.10.2012. ir
iznomāta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO”.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājas lapā 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 004 0017 daĜu 21,0 ha platībā saskaĦā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” 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 mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 59.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 1.jūnijā saĦemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ceraukste AGRO”, reăistrācijas Nr.43603000544, kuru pārstāv valdes loceklis Andis Maskalis,
iesniegums (reăistrēts ar Nr.1332), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 3.01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 005 0008.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „CeĜtekas”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 005 0008, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaĜas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0011 5147.
Nekustamais īpašums „CeĜtekas”, kadastra Nr.4050 005 0008 sastāv no zemes vienības
3,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008.
SaskaĦā ar 2012.gada 1.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-39/4050-8 zemes
vienība 3,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008 līdz 31.10.2012. ir iznomāta
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO”.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” zemes vienību 3,01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008, saskaĦā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” 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.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 60.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 1.jūnijā saĦemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ceraukste AGRO”, reăistrācijas Nr.43603000544, kuru pārstāv valdes loceklis Andis Maskalis,
iesniegums (reăistrēts ar Nr.1333), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 2,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4050 005 0091.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „GrīšĜi”
Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091
piekritību” zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 ieskaitīta
rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīĜa rīkojumu Nr.214 „Par zemes pārvaldības
koncepcijas” 1.3.punktu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju
noteiktas vietējās pašvaldības. Lai novērstu pašvaldības teritorijā esošo lauksaimniecībā
izmantojamo zemju degradāciju – lauksaimniecībā neizmantojamo zemju aizaugšanu, kuras
rezultātā zūd augsnes kvalitāte, būtiski ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju
izmantošanu. Tāpēc, ievērojot iepriekš teikto, pašvaldība ir ieinteresēta savā teritorijā esošo,
valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā neizmantojamo zemju iznomāšanā.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam 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., 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” uz laiku, kamēr stāsies
spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu, zemes vienību 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0091, saskaĦā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
4. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 61.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 Ceraukstes
pagastā daĜas iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 1.jūnijā saĦemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ceraukste AGRO”, reăistrācijas Nr.43603000544, kuru pārstāv valdes loceklis Andis Maskalis,
iesniegums (reăistrēts ar Nr.1333), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0133 daĜu 5,1 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
005 0133 ir piekrītoša pašvaldībai.
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 4.jūnija līdz 2012.gada 18.jūnijam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 daĜu 5,1 ha platībā, saskaĦā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.10.2016.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas 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.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.jūnijā

prot.Nr.12, 62.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Ceraukstes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.jūnijā saĦemts Laura S. iesniegums (reăistrēts ar
Nr.475), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
ir piekrītoša pašvaldībai.
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 5.jūnija līdz 2012.gada 19.jūnijam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Laurim S., dzīvesvietas adrese: xxxx Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901,
zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaĦā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Lauri S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:

5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;

5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā,
ja Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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prot.Nr.12, 63.p.

Par domes priekšsēdētāja V.Veipa ikgadējo atvaĜinājumu.
2012.gada 25.jūnijā Bauskas novada pašvaldībā saĦemts domes priekšsēdētāja
Valda Veipa iesniegums par ikgadējā atvaĜinājuma daĜas - trīs kalendāra nedēĜu piešėiršanu no
2012.gada 23.jūlija.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmajā daĜā noteikts, ka amatpersonu (darbinieku) atvaĜinājumus, to ilgumu un piešėiršanas
kārtību, kā arī citus ar atvaĜinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma
normas, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Darba likuma 149.panta pirmā daĜa nosaka,
ka atvaĜinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēĜām, neskaitot svētku dienas.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daĜas 8.punktu, 40.panta pirmo daĜu, 41.panta pirmo daĜu, Darba likuma
149.panta pirmo daĜu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaĜinājuma un atvaĜinājuma pabalsta piešėiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 9.punktu, 29.1.apakšpunktu un Bauskas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
18.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (V.Veips), NOLEMJ:
1. Piešėirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim Veipam ikgadējā apmaksātā
atvaĜinājuma daĜu – trīs kalendāra nedēĜas no 2012.gada 23.jūlija līdz 2012.gada
12.augustam par darba periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam.
2. Piešėirt domes priekšsēdētājam V.Veipam pabalstu, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā
25% apmērā no mēnešalgas.
3. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja V.Veipa pienākumus viĦa ikgadējā apmaksātā
atvaĜinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis.
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