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prot.Nr.22, 2.p.

Par SIA „BLIKS” iesniegumu
2012.gada 30.oktobrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „BLIKS”, reģistrācijas
numurs 40103004068, juridiskā adrese: Miera iela 15 k-2, Rīga, LV-1010 (turpmāk arī –
Iesniedzējs) valdes priekšsēdētāja A.Buziašvili un valdes locekļa J.Volokotkina parakstīts
iesniegums (reģistrēts ar Nr.2-10/2631) „Par atļauju azartspēļu organizēšanai”.
Iesniegumā
norādīts,
ka
Iesniedzējs
apkopojis
un
izvērtējis
publiski
pieejamo informāciju, kā arī Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlijā pieņemto lēmumu
„Par SIA „BLIKS” iesnieguma izskatīšanu”, ar kuru atteikts izsniegt atļauju SIA „BLIKS” spēļu
zāles atvēršanai Rīgas ielā 27, Bauskā.
Iesniedzējs norāda, ka ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” par teritoriju,
kur atļauta azartspēļu organizēšana, ir iezīmēta teritorija Pionieru ielā 2, kas raksturojama kā
teritorija ar vislielāko sabiedriskās intensitātes pakāpi Bauskas pilsētā.
Iesniegumā norādīts, ka Bauskas novada domes dokumentos un dažādos sabiedriskās
apspriešanas materiālos, kas publiski pieejami, nav konstatēta kāda vieta Bauskas novadā,
kur azartspēļu rīkošana radītu būtisku valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu. Iesniegumā
norādīts uz to, ka Bauskas novada dome nepamatoti un prettiesiski paplašinājusi Azartspēļu un
izložu likuma (turpmāk arī – Likums) 41.panta 5.punkta (iespējams, domāts 41.panta otrās daļas
5.punkts) normu, pielīdzinot to publisko pasākumu rīkošanas vietai.
Iesniedzējs norāda, ka Bauskas novada dome atteikumu kļūdaini pamatojusi ar Likuma
41.panta 7.punkta (iespējams, domāts 41.panta otrās daļas 7.punkts) normu pārkāpumu,
jo namīpašums Rīgas ielā 27, Bauskā nav veikals, kultūras iestāde, dzelzceļa stacija, autoosta,
lidosta, osta. Pat, pastāvot riskam, ka namīpašumu varētu izmantot kādam no iepriekš
uzskaitītajiem izmantošanas veidiem, iestājas 41.panta 7.punkta (iespējams, domāts 41.panta
otrās daļas 7.punkts) atruna – „spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās
telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses”, kā tas realizēts, piemēram, Pionieru ielā 2, Bauskā.
Iesniedzējs vērš uzmanību tam, ka Likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka par atļauju organizēt
azartspēles katrā konkrētā gadījumā lemj pašvaldības dome.
Iesniedzējs lūdz Bauskas novada domei izsniegt piekrišanas atļauju azartspēļu
organizēšanai telpās Rīgas ielā 27, Bauskā, kas ir Iesniedzēja īpašums un uzsver, ka tā pieredze
šajā nozarē ļauj sniegt garantijas, ka darbība tiks organizēta, ievērojot Likumu un sabiedriskās
kārtības noteikumus. Turklāt Iesniedzēja struktūrvienībā tikšot nodarbināti Bauskas novada
iedzīvotāji, kuru maksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 25 % no azartspēļu nodokļa katru
gadu papildināšot pašvaldības budžetu ne mazāk kā par Ls 11 000. Papildus Iesniedzējs apgalvo,
ka, lai padziļinātu Bauskas novada sabiedrības, it īpaši jaunatnes, zināšanas un izpratni par
dažādajām atkarībām (alkohols, nikotīns, narkotikas, datori, azartspēles), ar sabiedrisko
organizāciju „Esi Brīvs” esot vienojies par narkologu lekcijām visās Bauskas vidusskolās.

Iesniedzējs iesniegumam pievienojis šādus dokumentus: [1] azartspēļu organizēšanas
licences (parakstījis Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
priekšnieka vietnieks 2010.gada 31.martā) neapliecinātu kopiju (Azartspēļu un izložu
likuma 42.panta pirmajā daļā noteikts, ka iesniedzama licences apliecināta kopija);
[2] dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots organizēt
azartspēles – Bauskas zemesgrāmatu nodaļas nostiprinājuma uzraksta attiecībā uz nekustamo
īpašumu Rīgas iela 27, Bauskā apliecinātu kopiju.
Bauskas novada dome, iepazīstoties ar Iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, kā arī tās
rīcībā esošajiem dokumentiem un iegūto informāciju attiecībā uz īpašumu Rīgas iela 27, Bauskā,
konstatēja:
Likuma 41.panta otrā daļa noteic, ka azartspēles nav atļauts organizēt: valsts iestādēs;
baznīcās un kulta celtnēs; ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās; aptiekās, pasta struktūrvienībās
vai kredītiestādēs; publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot
totalizatoru un derības; teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss; veikalos,
kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru
vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar
atsevišķu ieeju tikai no ārpuses; bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības; dienesta
viesnīcās; ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Likuma 42.panta otrā daļa noteic, ka, saņēmusi azartspēļu organizatora iesniegumu par
azartspēļu organizēšanu konkrētās telpās, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu
vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā
norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem
ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.
Šā panta trešā daļa noteic, ka tikai tad, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav
attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt
azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai
azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
No šā tiesiskā regulējuma ir secināms, ka likumdevējs ir noteicis konkrētas nozīmes
vietas, kurās azartspēles nav organizējamas (Likuma 41.panta otrā daļa). Attiecībā uz šiem
gadījumiem likumdevējs pats jau ir izdarījis apsvērumus azartspēļu organizēšanas ierobežojuma
attaisnojumam.
Likuma 42.panta piektā daļa noteic, ka lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās, pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas.
Bauskas novada domes rīcībā ir informācija, ka starp Iesniedzēju un
SIA „Hercogs XII”, reģistrācijas Nr.43503041720, pastāv nomas tiesiskās attiecības par
nekustamā īpašuma Rīgas iela 27, Bauskā nomu. Nomnieks telpas izmanto kafejnīcas darbībai.
Bauskas novada domei ir informācija, ka 2012.gada 30.oktobrī Iesniedzējs un SIA „Hercogs
XII” noslēguši nomas līgumu ar tā darbības termiņu no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada
31.oktobrim. Tāpat domes rīcībā ir informācija par to, ka atbilstoši līgumam nomnieks turpinās
nomas objektu izmantot kafejnīcas darbībai. Līdz ar to, šis fakts pats par sevi ir pietiekams
pamats, lai Bauskas novada dome, pamatojoties uz Likuma 41.panta otrās daļas 8.punktu un
42.panta otro daļu, atteiktu Iesniedzējam atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai konkrētā
nekustamā īpašuma telpās.
Izskatot jautājumu Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2012.gada 22.novembra
sēdē, Iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis Guntis Lībers detalizētāk izklāstīja iesniegumā minētos
argumentus, kā arī apstiprināja faktu par nomas līguma noslēgšanu.
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2012.gada 26.novembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „BLIKS” iesniegums
Nr.170, kas nosaukts kā pielikums sākotnējam iesniegumam. Iesniedzējs norāda, ka pēc Bauskas
novada domes Finanšu komitejas lēmuma virzīt uz domes sēdi atteikumu SIA „BLIKS”
iesniegumam par atļaujas piešķiršanu azartspēļu organizēšanai Rīgas ielā 27, Bauskā, pamatojot
to ar Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktu, vēlas vērst domes deputātu
uzmanību šādiem apstākļiem:
[1] Iesniedzējs 2012.gada 30.oktobra iesniegumā ir lūdzis izsniegt pašvaldības atļauju organizēt
azartspēles nevis bārā vai kafejnīcā, bet gan telpās Rīgas ielā 27, tādējādi realizējot savas LR
Satversmē noteiktās tiesības rīkoties ar savu īpašumu un veikt tajā legālu licencētu
uzņēmējdarbību;
[2] Likumdevējs Azartspēļu un izložu likuma 42.pantā paredzējis dokumentus, kas iesniedzami
pašvaldības izvērtēšanai lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai,
t.i., azartspēļu licences kopija un dokumenti, kas apstiprina uzņēmēja tiesības veikt
uzņēmējdarbību izvēlētajās telpās, kas šajā gadījumā ir zemesgrāmatas izraksts. Likums
nepieprasa un nedod pašvaldībai tiesības šī jautājuma izvērtēšanai un atļaujas saņemšanai
analizēt, koriģēt vai pieprasīt pārtraukt uzņēmēja civiltiesiskus darījumus ar trešajām personām,
šajā gadījumā nomas līgumu ar SIA „Hercogs XII”;
[3] Saeimas atbildīgās komisijas un sēdes stenogrammas 2005.gada nogalē liecina par
likumdevēja gribu aizliegt valsts teritorijā „vientuļo aparātu” darbību, kas tolaik bija izvietoti
bāros un kafejnīcās un tāpēc likumdevējs iekļāvis 41.panta otrās daļas 8.punktu, nevis uzlicis
pašvaldībai par pienākumu izvērtēt telpu izmantošanas mērķi pirms spēļu zāles iekārtošanas;
[4] Latvijas būvnormatīvi LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” neparedz kādas īpašas
specifiskas prasības, pēc kurām telpas būtu kvalificējamas kā bārs vai kafejnīca, tāpēc nav
pamats apgalvot, ka telpas Rīgas ielā 27 ir bārs vai kafejnīca;
[5] SIA „BLIKS” ir pietiekoša pieredze un kompetence, lai izveidotu un ekspluatētu likumam
atbilstošu spēļu zāli, kuras likumā noteiktās specifiskās prasības (vismaz 20 azartspēļu automāti,
videonovērošana, apsardze, liegta iekļūšana personām, kas jaunākas par 18 gadiem utt.) nav
pretrunā ar bāra pakalpojumu sniegšanu šajā adresē. Bāra darbība spēļu zālē ir vispārpieņemta
prakse arī spēļu zālēs Bauskā Pionieru ielā 2 un Salātu ielā 29;
[6] izpildot pašvaldības izvirzītās prasības atļaujas saņemšanai – nomas līguma laušanu un
nomnieka saimnieciskās darbības pārtraukšanu adresē Rīgas ielā 27, SIA „BLIKS” un Bauskas
novada iedzīvotāji saskarsies ar vairākām problēmām: 1) tiks pārkāptas īpašnieka tiesības
izmantot savu īpašumu un gūt no tā ienākumus; 2) darbu un ienākumus zaudēs telpu nomnieka
darbinieki, kas samazinās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus un palielinās
pabalstu izdevumus; 3) laikā, kamēr tiek izstrādāts un saskaņots remontdarbu projekts, veikti
remontdarbi, ikdienā neizmantotais īpašums var kļūt par paaugstinātas ugunsnedrošības objektu
visam vecpilsētas kvartālam.
Bauskas novada domei tāpat bez Iesniedzēja īpašas norādes vai atgādinājuma ir skaidrs,
ka pašvaldībai nav un nevar būt nekādas prasības attiecībā pret nekustamā īpašuma Rīgas
iela 27, Bauskā īpašnieci SIA „BLIKS” ne attiecībā uz konkrēto telpu pielāgošanu azartspēļu
organizēšanai tajās, ne arī attiecībā uz SIA „BLIKS” noslēgtajiem darījumiem, tajā skaitā,
ar SIA „Hercogs XII” noslēgtā nomas līguma izbeigšanu.
Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā ietvertas Azartspēļu un izložu likuma
42.pantā. Kā iepriekš norādīts šajā lēmumā, pašvaldībai, saņemot iesniegumu, ir jāizvērtē
iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā
noteiktajiem ierobežojumiem un, ja iesniegumā ir norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens
no Likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldībai jāatsaka atļaujas
izsniegšana.
Likuma 42.pantā ietvertais tiesiskais regulējums uzliek pašvaldībai pienākumu izvērtēt
konkrētās iesniegumā norādītās vietas (telpu) atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem un šajā
nolūkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo daļu pašvaldībai ir tiesības un
arī pienākums iegūt informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama,
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lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. Atbilstoši šā likuma 59.panta otrajai daļai pašvaldība, iegūstot
informāciju, var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa
dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar liecinieku, ekspertu, apskates, dokumentu un cita
veida pierādījumu palīdzību.
Bauskas novada dome konstatēja, ka konkrētajās telpās saskaņā ar nomas līgumu
komercdarbību šobrīd veic un laika periodā līdz 2013.gada 31.oktobrim komercdarbību veiks
SIA „Hercogs XII”. Šīs kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir „cita veida ēdināšanas
pakalpojumi” (NACE kods 56.29), un šī darbība tiek veikta nomātā nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 27 telpās, respektīvi, SIA „Hercogs XII” šajās telpās sniedz ēdināšanas pakalpojumus
(iekārtojusi kafejnīcu). Šo faktu apstiprina Iesniedzēja pārstāvis.
Atbilstoši Civillikuma 1036.pantam īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas
varas tiesības pār lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem.
Īpašums ir vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība, kas piešķir īpašniekam visplašāko
lietošanas un rīcības iespēju pār lietu. Taču tas nenozīmē, ka īpašums ir neaprobežota tiesība.
Tāpēc, lai konkrētā gadījumā noskaidrotu gan īpašnieka pilnvaru apjomu, gan šo pilnvaru
izlietošanas iespējas, jāņem vērā visi tie aprobežojumi, kas pastāv attiecībā uz konkrēto īpašumu.
Saskaņā ar Civillikuma 928.pantu īpašums var būt aprobežots „kā pēc privātas gribas, tā arī pēc
likuma”. Tas nozīmē, ka īpašuma aprobežojumi var būt nodibināti ar paša īpašnieka gribu,
slēdzot tiesiskus darījumus (tā saucamie brīvprātīgie aprobežojumi), kā arī īpašuma likumiskie
aprobežojumi. Īpašuma brīvprātīgie aprobežojumi ierobežo vienīgi īpašumā ietilpstošo pilnvaru
izlietošanu pilnā apmērā. Šeit ir runa gan par liettiesiskajiem apgrūtinājumiem (piemēram,
servitūta, ķīlas tiesība, reālnasta), gan par saistībtiesiskiem apgrūtinājumiem (nodibināti,
piemēram, noslēdzot nomas, patapinājuma, īres līgumu)1.
Tātad, noslēdzot nomas līgumu ar SIA „Hercogs XII”, pats Iesniedzējs ir uz laiku
aprobežojis savas īpašuma tiesības attiecībā uz rīcības brīvību ar nekustamo īpašumu Rīgas
iela 27, Bauskā.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
63.panta pirmās daļas 1.punktu, Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktu,
42.panta otro daļu un 42.panta piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atteikt atļaujas izsniegšanu SIA „BLIKS”, reģistrācijas Nr.40103004068, azartspēļu
organizēšanai Rīgas ielā 27, Bauskā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
(Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

1

A.Grūtups, E.Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums.
Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 3.p.

Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra
noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, Finanšu
ministrijas 2010.gada 29.decembra rīkojumu „Par pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu
nosacījumu maiņu”,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevumu valūtas no eiro uz latiem un procentu likmju maiņu no
Valsts kases izsniegtajiem aizdevumiem saskaņā ar pielikumu, piemērojot atbilstošā termiņa
viena gada valsts aizdevumu procentu likmi.
Pielikumā: Aizdevumu saraksts uz 1 lapas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Pielikums
Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra
lēmumam „Par Valsts kases aizdevumu valūtas un
procentu likmju maiņu” (prot.Nr.22, 3.p.)
Aizdevuma
līguma Nr.

Trančes Nr.

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Mērķis

Spēkā esošā
% likme bez
apkalpošanas
maksas

1. A2/1/09/619

P-288/2009

02.11.2009.

20.12.2015.

4.389

P-256/2009

21.10.2009.

20.05.2014.

3. A2/1/09/111

P-35/2009

22.04.2009.

20.12.2015.

4. A2/1/10/905

P-433/2010

22.10.2010.

5. A2/1/10/834

P-401/2010

08.10.2010.

20.05.2020.
atmaksas
termiņu
grozīt uz
20.06.2014.
20.06.2014.

Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas potenciāls
Bauskas novadā
Autocela „Lejas-ValteķiBardžūni” rekontrukcija
Ozolaines ielas
rekonstrukcija
Bauskas vēsturiskā
centra atjaunošana jaunu
tūrisma produktu
attīstībai

2. A2/1/09/579

3.805

6. A2/1/09/627

P-285/2009

02.11.2009.

20.10.2019.

7. A2/1/09/617

P-286/2009

02.11.2009.

20.07.2019.

Īslīces KN 3.stāva
rekonstrukcija, Skolas un
Parka ielu
rekonstrukcijaasfaltēšana, pašvaldību
ceļu VējdzirnavasStērstiņu un Jūriņas
Padegas rekonstrukcijaapgaismes līniju
ievilkšana
Uzvaras ielas
rekonstrukcija no
Brīvības bulvāra līdz
Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā
PII „Pasaulīte” ēkas
Dārza ielā 3
rekonstrukcija un ēku
Saules ielā 8 renovācija

Nr.
p.k.
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3.607
4.196
3.805

4.389

4.389

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu
Saskaņā 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 piešķiršanas padomes 2012.gada 15.novembra 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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada Codes
pagasta Jauncodes bibliotēkas vadītājai Intai Krieviņai par ilggadēju un radošu bibliotekāro
darbu.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Centrālā bibliotēka”).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 5.p.

Par līdzfinansējumu projektam „Kultūras tradīciju attīstība un saglabāšana
Bauskas novada Mežotnes pagastā”
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 13.novembrī saņemts biedrības „Par pozitīvu
sabiedrību” iesniegums, kurā lūgts nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā projektam
„Kultūras tradīciju attīstība un saglabāšana Bauskas novada Mežotnes pagastā”. Projekts tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā – ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā un ir saņēmis Lauku
atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas – Ls 5962,50.
Projektā paredzētie darbi – tautas tērpu izgatavošana vienam no Bauskas novada
vadošajiem koriem – jauktajam korim „Mežotne”, lai tas varētu piedalīties Zemgales reģiona un
valsts mēroga koru skatēs un svētkos, tādējādi popularizējot Bauskas novadu.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Projekts atbilst 1.2.rīcībai „Atbalsts kopienu pašiniciatīvām”. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Par pozitīvu sabiedrību” projektu „Kultūras tradīciju attīstība un
saglabāšana Bauskas novada Mežotnes pagastā”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % no attiecināmajām izmaksām,
jeb Ls 596,25 (pieci simti deviņdesmit seši lati, 25 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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prot.Nr.22, 6.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu un ņemot vērā vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
direktora p.i. Maldas Ignatjevas 2012.gada 29.augusta iesniegumu Nr.1-11/88,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt šādu grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” nolikumā:
Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2. pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) profesionāli orientētā virziena programmu (kods
23014111).”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

APSTIPRINĀTS
Bauskas
novada
domes
2011.gada 28.aprīļa sēdē
(prot.Nr.6, 14.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija”
NOLIKUMS
(Grozījumi 28.11.2012.)
Bauskā
2011.gada 28.aprīlī

Nr.12
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības
iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā.
2. Skolas juridiskā adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
3. Skolai ir juridiskas personas tiesības, tai ir zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un
zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas.
Skolai ir sava simbolika – karogs, dziesma un skolas žetons. Skolai ir norēķinu konti
kredītiestādēs.
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi:
6.1. īstenot licencētās vispārējas pamatizglītības otrā posma (7.–9.kl.) un vispārējās vidējās
izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītības ieguvi
visiem izglītojamiem;
6.5. veikt reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno:
7.1. pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmu (kods 23011111);
7.2. pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) profesionāli orientētā virziena programmu (kods
23014111); (28.11.2012.grozījumu redakcijā.)

7.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (kods
31014011 komerczinības);
7.4. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (kods
31012011);
7.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu (kods 31013011).
8. Skola var īstenot interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
10.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.
11. Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši dibinātāja apstiprinātai skolas „Izglītojamo
uzņemšanas kārtībai”.
12. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Izglītojamo mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā mācību priekšmetu
stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti izglītojamie un
pedagogi.
13. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
13.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību priekšmetu stundu plānā
noteiktās mācību stundas un klases stundu;
13.2. neietver izglītības programmā noteiktās ārpusstundu nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
13.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt skolas direktors, direktora
vietnieks vai skolas direktora norīkota persona.
14. Izglītojamo interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība,
valodu kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku
līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts izglītojamo vecāku
(aizbildņu) rakstisks iesniegums.
15. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
16. Izglītojamiem divas reizes gadā– semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par izglītojamā
mācību sasniegumiem.
17. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir noteiktas formas dienasgrāmatas un skolvadības
sistēma „e-klase”.
18. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas
pedagoģisko padomi. Pedagoģiskās padomes darbības virzienus un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums.
19. Metodiskā darba koordinēšanai un pedagogu profesionālās tālākizglītības veicināšanai
skolā izveido Metodisko padomi. Metodiskās padomes darbības virzieni un kompetence
noteikta tās reglamentā.
20.Valsts izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi
tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskās komisijas darbības virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
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V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
21. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un skolas Iekšējās kārtības
noteikumi.
VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
22. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
23. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvos aktos. Direktors vada
skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
24. Direktoram ir vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
25. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā
direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora
ieteikumu norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
26.Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots
direktora vietnieks.
27. Pedagogus darbā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
28. Pedagoga pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības likums un pedagoga amata
apraksts un darba līgums.
29. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu saskaņo ar dibinātāju.
30. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos
un darba līgumos.
VII.

Skolas pašpārvalde

31. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes
nolikumu.
32. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās
izglītības likumā un skolas padomes nolikumā.
33. Lai realizētu Izglītības likumā noteiktās tiesības, izglītojamie var veidot izglītojamo
pašpārvaldi. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
34. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus
(nolikumi, kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
35. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki.
36. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
37.Skolas Attīstības plānu un skolas „Izglītojamo uzņemšanas kārtību” saskaņo ar skolas
dibinātāju.
IX. Saimnieciskā darbība
38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām
un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu.
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39. Skola nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.
40. Skola var sniegt citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu
īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu
lēmumu.
X. Finansēšanas kārtība
41. Finansēšanas avoti ir:
41.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
41.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
41.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
41.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
41.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
41.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
42. Skolā izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas
finansēšanas
kārtību
un
apmēru
nosaka
skolas
dibinātājs.
43. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka
kārtību, kādā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
44. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu
izmantošanu
skolas
direktors
sniedz
pārskatu
skolas
padomei.
45. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un
kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās
vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
46. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku iegādātiem
materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
47. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XII.

Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

48. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XIII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
49. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto.
50. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un
Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
51. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
52. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, tā tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
53. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas
direktors un saskaņo ar skolas padomi.
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54. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
55. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
56. Skola nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem. Skolas
bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
57. Skola uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas elektronisko datu bāzi.
58. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina
darba aizsardzības un drošības instrukciju un to izpildes ievērošanu.

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
DIREKTORS

R.ŽABOVS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 7.p.

Par Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
nolikuma apstiprināšanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
I.Ķiģeles priekšlikumus par grozījumiem iestādes nolikumā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumu
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
nolikumu, kas apstiprināts ar Bauskas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” nolikums uz 4
lapām.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 28.novembrī
(prot.Nr.22, 7.p.)

Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
NOLIKUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

Nr.4
Izdots saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.
3.
4.

Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” (turpmāk – iestāde)
ir Bauskas novada domes (turpmāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša pirmsskolas
izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iestāde ir Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā.
Iestādes adrese: Plūdoņa iela 60, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Iestādei ir struktūrvienība ēkā: Dārza iela 24 k–1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konts un sava simbolika.
II. Pirmsskolas izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

5.

6.
7.

Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
ko nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām
atbilstoši izglītības programmu paraugi.
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Iestādes uzdevumi:
7.1. īstenot pirmsskolas izglītības programmas un sagatavot izglītojamos pamatizglītības
apguvei;
7.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
7.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
7.4. sadarboties ar izglītojamo (turpmāk– audzēkņu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem audzēkņiem.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

8. Iestāde īsteno šādas pirmsskolas izglītības programmas:
8.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111;
8.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kods 0101 5511, 0101 5611,
0101 5411.
9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda iestādē ir latviešu.
IV.

Izglītības procesa organizācija

10. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, Ministru kabineta noteikumi, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības

11.
12.
13.

14.

noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi iekšējie
normatīvie akti.
Audzēkņu uzņemšana iestādē notiek pašvaldības noteiktā kārtībā.
Izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizācijas principus nosaka Valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
Audzēkņu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība,
valodu kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku
līdzekļiem īsteno pēcpusdienas cēlienā ārpus rotaļnodarbību laika, ja iestādē ir iesniegts
audzēkņu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums un pulciņa darba plāns.
Pirmsskolas izglītības programmas noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai
pirmsskolas pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijā. Metodiskās komisijas darbības
virziens un kompetence noteikta tās reglamentā.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

15. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā.
16. Izglītojamā tiesības:
16.1. mācību procesā izmantot iestādes telpas, iekārtas, inventāru un citus nepieciešamos
līdzekļus, lai nodrošinātu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, iniciatīvas, zinātkāres,
patstāvības un radošās darbības attīstību, psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības
uzsākšanai;
16.2. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību iestādē un tās organizētajos
pasākumos;
16.3. atrasties iestādē un tās organizētajos pasākumos veselībai un dzīvībai drošos apstākļos;
16.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
17. Izglītojamā pienākumi:
17.1. apgūt izglītības programmu;
17.2. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
17.3. būt pieklājīgam iestādē un ārpus tās;
17.4. ievērot citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VI. Iestādes vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.
19. Vadītāja atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītājs vada
iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
20. Vadītājam var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka vadītājs.
21. Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar iestādes vadītāja
ieteikumu norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”. Vadītāja
īslaicīgas prombūtnes laikā vadītāja pienākumus veic vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus
nosaka iestādes vadītājs.
23. Pedagogu vispārīgās tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un pedagogu amata
apraksti.
24. Vadītāja vietnieku tiesības un pienākumi noteikti darba līgumos un tiem pievienotajos
amata aprakstos.
25. Iestādes tehniskā personāla un citu darbinieku skaitu un mēnešalgu apstiprina dibinātājs.
26. Iestādes tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
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VII.

Iestādes padome

27. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota Iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes
nolikumu.
28. Iestādes padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās
izglītības likumā un Iestādes padomes nolikumā.
VIII. Iestādes pedagoģiskā padome
29. Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē
izveido Pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, tās sastāvā ir visi
iestādē strādājošie pedagogi, medicīnas māsa un psihologs. Pedagoģiskās padomes sēdes
sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.
30. Iestādes Pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un
Pedagoģiskās padomes nolikums.
IX.

Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

31. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus
(kārtības, noteikumi, reglamenti). Vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
32. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki.
33. Iestādē izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
Iestādes dibinātājam adresētu iesniegumu.
X.

Saimnieciskā darbība

34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu.
35. Iestāde sniedz ēdināšanas, ārpusnodarbību darba, konsultatīvos vai citus pakalpojumus, ja
tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un
izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
XI.

Finansēšanas kārtība

36. Finansēšanas avoti ir:
36.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
36.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt:
36.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
36.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
36.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
37. Valsts un pašvaldības dibinātajās iestādēs izglītības programmas apguve audzēkņiem ir bez
maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka iestādes
dibinātājs.
38. Iestādei tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
iestādes dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina iestādes
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un
nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošā iestāde finansējama no dibinātāja budžeta.
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39. Pedagogu amata vienību skaitu un darba algas nosaka saskaņā ar MK apstiprinātiem
„Pedagogu darba samaksas noteikumiem”.
40. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, iestādes
aprīkojuma iegādei, pedagogu materiālajai stimulēšanai, iestādes maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu iestādes vadītājs sniedz
pārskatu Iestādes padomei.
41. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un
kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs
materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
42. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie iestādes un/vai grupas telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XII.

Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

43. Iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XIII. Grozījumi iestādes nolikumā un to pieņemšanas kārtība
44. Iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus iestādes nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai iestādes vadītāja priekšlikuma

XIV. Citi tiesību aktos noteiktie iestādes pienākumi
45. Iestāde kārto lietvedību (iestādes dokumentācija) un iestādes arhīvu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto.
46. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
47. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana iestādē tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
48. Audzēkņu kavējumu uzskaiti veic grupas skolotājs atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
49. Iekšējo kārtību reglamentē iestādes iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina iestādes
vadītājs un saskaņo ar iestādes padomi.
50. Iestādes sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
„ZĪLĪTE” VADĪTĀJA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 8.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot
vērā Bauskas novada administrācijas izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2012/063/10 „Remontdarbu
veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs” 10.iepirkuma daļas „Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” otrā stāva evakuācijas pārejas drošības nožogojuma no viena korpusa uz otru
korpusu uzstādīšana”, Nr. BNA 2012/049 2.iepirkuma daļas „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālei un 3.daļas „Virtuves mēbeļu piegāde un
uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālei”, kā arī zemsliekšņa iepirkuma
BNA/ZI/2012/032 „Trauku mazgājamo mašīnu piegāde un uzstādīšana” rezultātus un pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas I.Kiģeles 2012.gada 8.novembra iesniegumu Nr.96 „Par
papildu finansējumu baseina margu iegādei”,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” papildu
finansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās:
1.1. Ls 4537 (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi lati) otrā stāva evakuācijas pārejas
drošības nožogojuma no viena korpusa uz otru korpusu uzstādīšanai;
1.2. Ls 39124 (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit četri lati) mēbeļu piegādei un
uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālē;
1.3. Ls 5437 (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi lati) virtuves mēbeļu piegādei un
uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālē;
1.4. Ls 1764 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri lati) trauku mazgājamo mašīnu piegādei
un uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālē;
1.5. Ls 1029 (viens tūkstotis divdesmit deviņi lati) baseina margu un termopārklāja iegādei
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiālei.
2. Uzdot Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no
pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 9.p.

Par Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
nolikuma apstiprināšanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
vadītājas D.Kadiševskas priekšlikumus par grozījumiem iestādes nolikumā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikumu
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” nolikumu, kas apstiprināts ar Bauskas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikums uz
4 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 28.novembrī
(prot.Nr.22, 9.p.)

Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
NOLIKUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

Nr.5
Izdots saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu
I.

1.

2.
3.
4.

Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” (turpmāk – iestāde) ir
Bauskas novada domes (turpmāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša pirmsskolas izglītības
iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iestāde ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā.
Iestādes adrese: Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Iestādei ir struktūrvienība ēkā: Dārza iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konts un sava simbolika.
II.

5.

6.
7.

Vispārīgie jautājumi

Pirmsskolas izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, ko
nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši
izglītības programmu paraugi.
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Iestādes uzdevumi:
7.1. īstenot pirmsskolas izglītības programmas un sagatavot izglītojamos pamatizglītības
apguvei;
7.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
7.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
7.4. sadarboties ar izglītojamo (turpmāk – audzēkņu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem audzēkņiem.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

8. Iestāde īsteno šādas pirmsskolas izglītības programmas:
8.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111;
8.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kods 0101 5511, 0101 5611, 0101 5411.
9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda iestādē ir latviešu.
IV.
10.

11.

Izglītības procesa organizācija

Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Ministru kabineta noteikumi, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi,
Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi iestādes iekšējie
normatīvie akti.
Audzēkņu uzņemšana iestādē notiek pašvaldības noteiktajā kārtībā.

12.
13.

14.

15.

Izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizācijas principus nosaka Valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijas.
Audzēkņu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno
pēcpusdienas cēlienā ārpus rotaļnodarbību laika, ja iestādē ir iesniegts audzēkņu vecāku
(aizbildņu) rakstisks iesniegums un pulciņa darba plāns.
Pirmsskolas izglītības programmas noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai
pirmsskolas pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijā. Metodiskās komisijas darbības
virziens un kompetence noteikta tās reglamentā.
Pirmsskolas izglītības programmas realizēšanai mājmācības bērniem Iestāde organizē
Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru. Konsultatīvā centra darba kārtību saskaņo ar
Iestādes dibinātāju.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā.
Izglītojamā tiesības:
17.1. mācību procesā izmantot iestādes telpas, iekārtas, inventāru un citus nepieciešamos
līdzekļus, lai nodrošinātu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, iniciatīvas, zinātkāres,
patstāvības un radošās darbības attīstību, psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības
uzsākšanai;
17.2. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību iestādē un tās organizētajos
pasākumos;
17.3. atrasties iestādē un tās organizētajos pasākumos veselībai un dzīvībai drošos apstākļos;
17.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
18. Izglītojamā pienākumi:
18.1. apgūt izglītības programmu;
18.2. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
18.3. būt pieklājīgam iestādē un ārpus tās;
18.4. ievērot citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
16.
17.

VI.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Iestādes vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.
Vadītāja atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītājs vada
iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
Vadītājam var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka vadītājs.
Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar iestādes vadītāja ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
Vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā vadītāja pienākumus veic vietnieks.
Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
iestādes vadītājs.
Pedagogu vispārīgās tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un pedagogu amata
apraksti.
Vadītāja vietnieku tiesības un pienākumi noteikti darba līgumos un tiem pievienotajos amata
aprakstos.
Iestādes tehniskā personāla un citu darbinieku skaitu un mēnešalgas apstiprina dibinātājs.
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28.

Iestādes tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VII.

29.
30.

Iestādes padome

Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota Iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
Iestādes padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un Iestādes padomes nolikumā.
VIII. Iestādes pedagoģiskā padome

31.

32.

Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē izveido
Pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, tās sastāvā ir visi iestādē
strādājošie pedagogi, medicīnas māsa un psihologs. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne
retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.
Iestādes Pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un
Pedagoģiskās padomes nolikums.
IX.

33.

34.
35.

Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (kārtības
noteikumi, reglamenti). Vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu.
Priekšlikumus par grozījumiem iestādes darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki.
Iestādē izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
Iestādes dibinātājam adresētu iesniegumu.
X.

36.

37.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
Iestāde sniedz ēdināšanas, ārpusnodarbību darba, konsultatīvos vai citus pakalpojumus, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus
apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
XI.

38.

39.

Saimnieciskā darbība

Finansēšanas kārtība

Finansēšanas avoti ir:
38.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
38.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
38.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt:
38.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
38.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
38.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
Valsts un pašvaldības dibinātajās iestādēs izglītības programmas apguve audzēkņiem ir bez
maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka iestādes
dibinātājs.
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40.

41.
42.

43.

44.

Iestādei tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina iestādes uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus to skaitā tehniskā personāla darba algas un nosaka kārtību, kādā tās
pārziņā esošā iestāde finansējama no dibinātāja budžeta.
Pedagogu amata vienību skaitu un darba algas nosaka saskaņā ar MK apstiprinātajiem
„Pedagogu darba samaksas noteikumiem”.
Papildu finanšu līdzekļi izmantojami iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, iestādes
aprīkojuma iegādei, pedagogu materiālajai stimulēšanai, iestādes maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu iestādes vadītājs sniedz pārskatu
Iestādes padomei.
Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
Pēc vecāku iniciatīvas veiktie iestādes un/vai grupas telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XII.

45.

Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

Iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XIII. Grozījumi iestādes nolikumā un to pieņemšanas kārtība

46.

Iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus iestādes nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai iestādes vadītāja priekšlikuma
XIV. Citi tiesību aktos noteiktie iestādes pienākumi

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Iestāde kārto lietvedību (iestādes dokumentāciju) un iestādes arhīvu saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto.
Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana iestādē tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Audzēkņu kavējumu uzskaiti veic grupas skolotājs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Iekšējo kārtību reglamentē iestādes iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina iestādes
vadītājs un saskaņo ar iestādes padomi.
Iestādes sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
„PASAULĪTE” VADĪTĀJA

D.KADIŠEVSKA
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 10.p.

Par papildu valsts budžeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei
Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam””, Izglītības un
zinātnes ministrijas programmas „Vispārējā izglītība” apakšprogrammā „Mācību literatūras
iegāde” ir apstiprināta papildu dotācija Bauskas novada pašvaldībai Ls 3950 apmērā.
Mācību literatūras iegādei piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2012.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.373 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam” paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt papildu valsts budžeta dotācijas Ls 3950 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati)
sadali mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēm.
Pielikumā:
Papildu valsts budžeta dotācijas mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm sadale 2012.gadam uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 11.p.

Par atalgojuma noteikšanu izglītības iestāžu amata vienībai „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” 2013.gadā
Ar mērķi noteikt darbiniekus motivējošu un pārskatāmu atalgojuma noteikšanas principu
ieviešanu pašvaldības iestādēs, plānot izglītības iestāžu atalgojuma budžeta līdzekļus 2013.gadā
amata vienībām „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”,
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto daļu, kas nosaka, ka Valsts
pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu un 10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka
Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
izstrādāto instrukciju „Kārtība, kādā tiek noteikta amata atalgojuma likme izglītības
iestāžu amata vienībai „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”” saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt 2013.gadā Bauskas novada izglītības iestādēs amata vienībai „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” atalgojuma bāzes likmi Ls 520 (pieci simti
divdesmit latu) apmērā.
3. Uzdot Bauskas novada izglītības iestāžu vadītājiem 2013.gada izglītības iestāžu budžetā
plānot līdzekļus atalgojumam amata vienībai „ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis” pamatojoties uz darbinieku izvērtēšanas rezultātiem.
Pielikumā:
1. Instrukcija „Kārtība, kādā tiek noteikta amata atalgojuma likme izglītības iestāžu amata
vienībai „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” uz 3 lp.
2. 1.pielikums „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa izvērtēšanas kritēriji” uz 3 lp.
3. 2.pielikums „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa (darbinieka) izvērtēšanas protokols
uz 2 lp.
3. 3.pielikums „Izglītības iestāžu ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņu darba algas 2012.–
2013.gadā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

1.pielikums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņu izvērtēšanas kritēriji
Nr.p.
k.

Kritērijs

Novērtējums punkti

1.

1
2
I. Izglītības iestādes raksturojums(max.40 punkti)
Izglītības iestādes ēku apsaimniekojamā platība m2

2.

Darbinieku un izglītojamo skaits iestādē kopā

3.
4.

Pārraudzībā esošais tehniskais personāls
Līdz 5
Iestādei ir struktūrvienība vai tā atrodas dažādās ēkās (ja tiek
Līdz 1
nodrošināta apsaimniekošana)
II. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa profesionālais izvērtējums
Izglītība (max.10 punkti)
Augstākā inženiertehniskā, tehniskā vai ar ēku
apsaimniekošanu saistītā nozarē
Koledžas līmeņa (vidējā speciālā) inženiertehniskā, tehniskā
vai ar ēku apsaimniekošanu saistītā nozarē vai augstākā citā
nozarē
Vidējā vai vidējā speciālā citā nozarē
x
Darba pieredze (max.10 punkti)
Būvniecībā, ēku apsaimniekošanā un citās saistītās nozarēs
Līdz 5
(gadi)
Citās nozarēs
Līdz 5
Profesionālās prasmes un iemaņas (max.34 punkti)
Sastāda un iesniedz apstiprināšanai iestādes vadītājam
x
x
x
kārtējā remonta un kapitālremonta plānus un tehniskās
specifikācijas
(0-3 punkti)

5.

6

7.

3

5

7

10

Līdz
1000

1000
līdz
2000
100-150

2000
līdz
4000
150300
10
2

4000
un
vairāk
300 un
vairāk
15
3

x
x

5-7

7 un
vairāk

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Kontrolē remontdarbu vai pakalpojuma izpildes kvalitāti,
termiņu ievērošanu un remontdarbu tāmes izpildi iestādē.
(0-2 punkti)
Spēj izvērtēt sastādīto remontdarbu tāmju atbilstību
veicamajiem darbiem iestādē, remontmateriālu izlietojumu,
orientējas būvniecības tehnoloģijās.
Nodrošina un organizē saimnieciskos pakalpojumus iestādes
normālai funkcionēšanai, sagatavo uzņēma līgumu
projektus. (0-2 punkti)
Veic cenu aptaujas sīkiem remontdarbiem un pakalpojumu
saņemšanai iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
noformē tirgus (cenu) izpētes dokumentāciju. Ievēro LR
likuma „Publisko iepirkumu likums” prasības veicot
iepirkumus iestādes vajadzībām
(0-3 punkti)
Veic iepirkumus iestādes vajadzībām EIS
(0-1 punkti)
Veic pasākumus, kas veicina iestādes materiālo un
enerģētisko resursu taupīšanu un saimnieciskajām
vajadzībām paredzēto budžeta līdzekļu racionālu
izmantošanu
(0-3 punkti).
Piedalās iestādes saimnieciskā budžeta plānošanā un
sastādīšanā.
(0-3 punkti)
Patstāvīgi pārrauga iestādes saimniecisko darbību, ir
informēts par iestādes saimnieciskā budžeta izpildi, sniedz
iestādes vadītājam priekšlikumus saimnieciskajā jomā.
(0-3 punkti)
Pastāvīgi nodrošina bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada
un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un
remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.
(0-2 punkti)
Organizē un vada remontdarbus iestādē saimnieciskajā kārtā.
(0-3 punkti)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

29.

Spēj veic sīkus remontdarbus (0-1 punkts)
x
Veic materiālu un inventāru saimniecības vajadzībām iegādi, x
nodrošināt tehnisko personālu ar nepieciešamajiem
materiāliem un darba līdzekļiem.
(0-1 punkts)
Organizē un vada apkalpojošā personāla darbu (0-1 punkts)
x
Orientējas LR normatīvajos aktos, kas reglamentē ēku
x
būvniecību un apsaimniekošanas jautājumus. Pildot amata
pienākumus, ievēro LR likumdošanu, noteikumu un citu
regulējošo normatīvo aktu prasības. (0-1 punkts)
Nodrošina darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, kā x
arī vispārējas higiēnas prasību ievērošanu izglītības iestādē
(0-1 punkts)
Datorprasmes MS Officelietotāja līmenī
x
x
(0-2 punkti)
Max. 34
Personiskās īpašības un iniciatīva (max.6 punkti)
Amata pienākumus veic radoši un ar iniciatīvu. (0-1 punkts) x
Kolektīvā un darbā ir atsaucīgs, labprātīgi uzņemas papildus x
pienākumus. (0-1 punkts)
Ir akurāts, precīzs, disciplinēts, pilda uzticētos pienākumus
x
godprātīgi ar lielu atbildības sajūtu.
(0-1 punkts)
Pastāvīgi papildina profesionālās zināšanas un prasmes
x
(0-1 punkts)
Darbu un uzticētos uzdevumus veic noteiktajā laikā un
x
termiņā
(0-1 punkts)
Ievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Pilda iestādes
x
vadītāja norādījumus un rīkojumus.
(0-1 punkts)
Max. 6

Novērtējuma maksimālā summa 100 punkti

2.pielikums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa (darbinieka) izvērtēšanas
protokols
Darbinieks (vārds, uzvārds) ______________________________________________________
Izglītības iestādes nosaukums_____________________________________________________
Darbinieka 1.izvērtētājs
(amats, vārds, uzvārds)_________________________________________________________

Nr.
p.k.

Izvērtēšanas kritērijs

1.vērtējums

Vērtējuma punkti
StarpGala
vērtējums
vērtējums

I. Izglītības iestādes raksturojums(max.40 punkti)
1.
2.
3.
4.

Izglītības iestādes ēku apsaimniekojamā platība m2
Darbinieku un izglītojamo skaits iestādē kopā
Pārraudzībā esošais tehniskais personāls
Iestādei ir struktūrvienība vai tā atrodas dažādās ēkās (ja tiek
nodrošināta apsaimniekošana)

II. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa profesionālais izvērtējums
Izglītība (max.10 punkti)
5.

Izglītība

6.

Darba pieredze

7.

Sastāda un iesniedz apstiprināšanai iestādes vadītājam kārtējā
remonta un kapitālremonta plānus un tehniskās
specifikācijas.
Kontrolē remontdarbu vai pakalpojuma izpildes kvalitāti,
termiņu ievērošanu un remontdarbu tāmes izpildi iestādē.
Spēj izvērtēt sastādīto remontdarbu tāmju atbilstību
veicamajiem darbiem iestādē, remontmateriālu izlietojumu,
orientējas būvniecības tehnoloģijās.
Nodrošina un organizē saimnieciskos pakalpojumus iestādes
normālai funkcionēšanai, sagatavo uzņēma līgumu projektus.
Veic cenu aptaujas sīkiem remontdarbiem un pakalpojumu
saņemšanai iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
noformē tirgus (cenu) izpētes dokumentāciju. Ievēro LR
likuma „Publisko iepirkumu likums” prasības veicot
iepirkumus iestādes vajadzībām
Veic iepirkumus iestādes vajadzībām EIS
Veic pasākumus, kas veicina iestādes materiālo un
enerģētisko resursu taupīšanu un saimnieciskajām
vajadzībām paredzēto budžeta līdzekļu racionālu
izmantošanu.

Darba pieredze (max.10 punkti)
Profesionālās prasmes un iemaņas (max.34 punkti)

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14. Piedalās iestādes saimnieciskā budžeta plānošanā un
sastādīšanā.
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15. Patstāvīgi pārrauga iestādes saimniecisko darbību, ir
informēts par iestādes saimnieciskā budžeta izpildi, sniedz
iestādes vadītājam priekšlikumus saimnieciskajā jomā.
16. Pastāvīgi nodrošina bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada
un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un
remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.
17. Organizē un vada remontdarbus iestādē saimnieciskajā kārtā.
18. Spēj veikt sīkus remontdarbus
19. Veic materiālu un inventāru saimniecības vajadzībām iegādi,
nodrošināt tehnisko personālu ar nepieciešamajiem
materiāliem un darba līdzekļiem.
20. Organizē un vada apkalpojošā personāla darbu
21. Orientējas LR normatīvajos aktos, kas reglamentē ēku
būvniecību un apsaimniekošanas jautājumus. Pildot amata
pienākumus, ievēro LR likumdošanu, noteikumu un citu
regulējošo normatīvo aktu prasības.
22. Nodrošina darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, kā
arī vispārējas higiēnas prasību ievērošanu izglītības iestādē
23. Datorprasmes (MS Office) lietotāja līmenī

Personiskās īpašības un iniciatīva (max.6 punkti)
24. Amata pienākumus veic radoši un ar iniciatīvu.
25. Kolektīvā un darbā ir atsaucīgs, labprātīgi uzņemas papildus
pienākumus.
26. Ir akurāts, precīzs, disciplinēts, pilda uzticētos pienākumus
godprātīgi ar lielu atbildības sajūtu.
27. Pastāvīgi papildina profesionālās zināšanas un prasmes
28. Darbu un uzticētos uzdevumus veic noteiktajā laikā un

termiņā.
29. Ievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Pilda iestādes
vadītāja norādījumus un rīkojumus.

Kopā:
Izvērtēšanas protokola aizpildīšanas datums_______________________________
1.Izvērtētāja paraksts ______________________
Darbinieka paraksts par iepazīšanos ar izvērtējumu:
Piekrītu/nepiekrītu (ja nepiekrītu, paskaidrojums kāpēc)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Darbinieka paraksts un datums ____________________________________________________________

Darbinieka gala izvērtētājs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)________________________________________
2

3.pielikums

Izglītības iestāžu ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņu darba algas 2012.g.-2013.g.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

N.
p. k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Iestādes nosaukums
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas sākumskola
Bauskas 2. vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Mežotnes pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
PII Pasaulīte
PII Zīlīte
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas BJSS
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Kopā mēnesī
VSAOI 24,09%
Pavisam kopā mēnesī
Gadā
Papildus 2013.gadā

Slodze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1
17,5

Mēneša darba 1.novērtējums
alga 2012.g.
(punkti)
430
82
430
91
470
95
320
77
350
76
350
78
320
50
430
87
430
88
300
75
400
80
300
76
430
74
600
90
280
58
220
59
430
85
6490
1563
8053
96636

Mēneša darba
alga 2013.g.
Bāzes likme 500
LVL
410
455
475
385
380
390
250
435
440
375
400
380
370
675
290
295
425
6830
1645
8475
101700

IP gala
izvērtējums*
(punkti)
87
89
91
75
74
74
55
89
88
80
80
76
76
85
58
59
85

Mēneša darba Mēneša darba Mēneša darba
alga 2013.g.
alga 2013.g.
alga 2013.g.
Bāzes likme 500 Bāzes likme 520 Bāzes likme 550
LVL
LVL
LVL
435
452,4
478,5
445
462,8
489,5
455
473,2
500,5
375
390
412,5
370
384,8
407
370
384,8
407
275
286
302,5
445
462,8
489,5
440
457,6
484
400
416
440
400
416
440
380
395,2
418
380
395,2
418
637,5
663
701,25
290
301,6
319
295
306,8
324,5
425
442
467,5
6817,5
7090,2
7499,25
1642
1708
1807
8460
8798
9306
101520
105576
111672
4884

8940

15036

INSTRUKCIJA
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

Nr.1

Kārtība, kādā tiek noteikta amata atalgojuma likme izglītības iestāžu amata
vienībai „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”
Izdota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
4.panta ceturto daļu un 14.panta pirmo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Instrukcijas mērķis ir noteikt darbiniekus motivējošu un pārskatāmu atalgojuma
noteikšanas principu ieviešanu pašvaldības izglītības iestādēs; sniegt izglītības iestādēm
iespēju profesionāla personāla piesaistīšanai uz vakantām amata vietām un amata
pienākumu precizēšanai, kā arī darbiniekiem sniegt informāciju par izaugsmes un karjeras
veidošanas iespējām, vajadzību noteikšanu kvalifikācijas paaugstināšanā un apmācībā.
2. Instrukcija nosaka visu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku, kuri veic ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amata pienākumus
(turpmāk – Darbinieki), kuriem mēnešalga tiek maksāta no Bauskas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem un valsts mērķdotācijas budžeta līdzekļiem speciālās izglītības iestādēs,
individuālās kvalifikācijas, prasmju novērtējuma un mēnešalgas noteikšanas kārtību.
3. Instrukcijas vērtēšanas kritērijos (1.pielikums) izvirzītās prasības veido: izglītības
iestādes raksturojums, Darbinieka izglītība, profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī
personisko īpašību novērtējums, atbilstoši kuram Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku atlīdzības noteikumos ir noteikta amata līmenim un
kvalifikācijai atbilstoša mēnešalga.
4. Instrukcija netiek attiecināta uz Darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz
noteiktu laiku, izņemot gadījumus, kad līgums uz noteiktu laiku tiek slēgts uz laika periodu,
kas ir ilgāks par vienu gadu.
5. Atalgojuma bāzes likmi izglītības iestāžu amata vienībai „ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis”, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” priekšlikumiem, nosaka un apstiprina Bauskas novada dome.
II. Darbinieku novērtēšana
6. Darbinieka kārtējā novērtēšana veicama reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.decembrim.
7. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” (turpmāk –
IP) vadītājs par Darbinieku individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtēšanu izdod
rīkojumu.
8. Izglītības iestādes vadītājs Darbinieku pieņemot darbā, aizpilda „Ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārziņa izvērtēšanas protokola” (turpmāk – Protokols)
(2.pielikums) pirmo nodaļu „Izglītības iestādes raksturojums” un otrās nodaļas „Ēku un

apsaimniekošanas teritorijas pārziņa profesionālais izvērtējums” 5. – 6. sadaļu. Pārbaudes
laikā Darbiniekam var tikt noteikta attiecīgās kvalifikācijas pakāpes vidējā mēnešalga vai
noteikta mēnešalga 70 % apmērā no amata algas bāzes likmes.
9. Darbiniekam, kurš strādā pirmo gadu, novērtēšana veicama pēc pārbaudes termiņa
izbeigšanās.
10. Darbinieka sākotnējo novērtēšanu veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkota
amatpersona, aizpildot izvērtēšanas Protokolu. Darbinieks tiek iepazīstināts ar izvērtēšanas
rezultātu, ko apliecina ar savu parakstu. Gadījumā, ja Darbinieks nepiekrīt izvērtēšanas
rezultātam, Darbiniekam ir tiesības iesniegt iebildumus.
11. Darbinieka gala novērtēšanu veic IP amatpersonas, nepieciešamības gadījumā izveidojot
izvērtēšanas komisiju, pieaicinot speciālistus no Bauskas novada administrācijas
Saimnieciskās vai Attīstības un plānošanas nodaļas. Par izvērtēšanas rezultātiem IP informē
izglītības iestādi un Darbinieku.
12. Darbinieka mēnešalgu aprēķina pēc formulas:
(Amata atalgojuma bāzes likme/100 punkti) x (iegūtie punkti) = mēnešalga
1.piemērs (atalgojuma bāzes likme Ls 520):
Novērtējums 95 punkti: atalgojuma bāzes likme 520/100 x 95punkti= Ls 494
2.piemērs (atalgojuma bāzes likme Ls 520):
Novērtējums 83 punkti: atalgojuma bāzes likme 520/100 x 83punkti =Ls 431,60
3.piemērs (atalgojuma bāzes likme Ls 520):
Novērtējums 70 punkti: atalgojuma bāzes likme 520/100 x 70punkti = Ls 364.
13. Lielu infrastruktūras projektu vai nozīmīgu remontdarbu realizācijas laikā izglītības
iestādēs atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.pantam kā motivējošu līdzekli Darbinieka atalgojumam paredzēt piemaksu līdz 20
% no esošās mēnešalgas apmēra.
14. Aizpildītais novērtēšanas Protokols glabājas Darbinieka personas lietā.
15. 21 (divdesmit vienas) darba dienas laikā pēc Darbinieku sākotnējo novērtējumu
saņemšanas IP iesniedz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprinātu amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojumu (3.pielikums).
III. Darbinieka mēnešalgas pārskatīšana
16. Darbinieka pārvērtēšana, ņemot vērā atalgojuma bāzes likmi, var notikt, beidzoties
Darbiniekam noteiktajam pārbaudes laikam, ne biežāk kā reizi gadā, citos gadījumos, kad
Darbiniekam tiek mainīti amata pienākumi, kā arī gadījumos, kad Darbinieks atgriežas no
ilgstošas prombūtnes (ilgākas par 6 mēnešiem).
17. Atbilstoši Darbinieka individuālajam novērtējumam Darbinieka mēnešalga var tikt
pārskatīta mēnešalgas bāzes likmes ietvaros.
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18. Darbinieka pārvērtēšanas Protokols ar pamatojumu par mēnešalgas pārskatīšanas
nepieciešamību iesniedzams IP vadītājam.
IV. Novērtēšanas rezultāta apstrīdēšana
19. Ja Darbinieks nepiekrīt novērtējumam, viņam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
iepazīšanās ar novērtēšanas rezultātiem, ar pamatotu iesniegumu vērsties pie izglītības
iestādes vadītāja ar lūgumu veikt atkārtotu novērtēšanu.
20. Atkārtoto novērtēšanu, ņemot vērā Darbinieka iesniegumā minēto argumentēto
pamatojumu, veic IP amatpersonas vai speciāli izveidota komisija.
21. Atkārtota Darbinieka novērtēšana veicama 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas.
22. Atkārtotas novērtēšanas rezultātā pieņemtais lēmums ir galīgs.
V. Noslēguma jautājumi
23. Atalgojuma izvērtēšanas kritēriji (1.pielikums) un izvērtēšanas Protokolu apkopojumi
(3.pielikums) glabājami IP.
24. Darbinieku mēnešalgas vienlaicīgi ar izglītības iestāžu ikgadējo budžetu apstiprina
Bauskas novada dome.
25. Iestādes vadītājs informē Darbinieku par izvērtēšanas kritērijiem un atalgojuma
noteikšanas principiem, kas tiek apliecināts ar parakstu par iepazīšanos ar IP vadītāja
izdoto rīkojumu (instrukcijas 7.punkts).
26. Ja pēc darbinieka izvērtēšanas Darbinieka mēneša atalgojuma apmērs samazinās
salīdzinot ar iepriekš noteikto atalgojuma apmēru, Darba likuma noteiktā kārtībā
Darbinieks tiek brīdināts par mēneša atalgojuma samazinājumu.

BAUSKAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJA

A.SPRIŅĶE

SASKAŅOTA
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 28.novembrī (prot.Nr.22, 11.p.)
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 29.decembrī

Bauskas Kultūras centra amatpersonu un darbinieku amatu saraksts
(Grozījumi 29.03.2012.; 31.05.2012.; 28.11.2012.)
Nr. p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Amats
Direktors
Direktora vietnieks kultūras darbā
Direktora vietnieks tehniskajā un saimnieciskajā darbā
Pasākumu producents
Kultūras menedžeris
Dizaina speciālists
Speciālists – skaņu operators
Sabiedrisko attiecību speciālists 0,5 slodze
Gaismu noformēšanas mākslinieks 0,5 slodze
Sekretārs 0,5 slodze
Lietvedis 0,5 slodze
Siltumtīklu operators 0,5 slodze
Tehniskais strādnieks 0,5 slodze
Strādnieks santehniķis
Transporta strādnieks 0,8 slodze
Sētnieks
Apkopējs dežurants
Apkopējs dežurants
Apkopējs dežurants
Ēku dežurants
Ēku dežurants
Ēku dežurants
Kultūras vadītājs (Īslīces pag.)
Kultūras pasākumu organizators (Īslīces pag.)
Skaņu režisors 0,75 slodze (Īslīces pag.)
Noformēšanas mākslinieks (Mežotnes pag., Codes pag.,
Vecsaules pag., Brunavas pag., Ceraukstes pag., Dāviņu pag.,
Gailīšu pag.)
Kultūras vadītājs (Mežotnes pag.)
Skatuves strādnieks 0,75 slodze (Mežotnes pag.)
Kultūras vadītājs (Gailīšu pag.)
Skatuves strādnieks 0,75 slodze (Gailīšu pag.)
Kultūras vadītājs (Brunavas pag.)
Skatuves strādnieks 0,75 slodze (Brunavas pag.)
Kultūras vadītājs (Ceraukstes pag.)
Kultūras vadītājs 0,5 slodze (Dāviņu pag.)
Kultūras vadītājs (Vecsaules pag.)
Kultūras vadītājs (Codes pag.)
Gaismu noformēšanas mākslinieks 0,75 slodze (Īslīces pag.)

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA DIREKTORE

Mēnešalga
Ls
720
400
400
360
360
361
260
200
180
110
110
100
100
270
192
200
200
200
200
200
200
200
490
400
235

I.VANSOVIČA

320
350
150
320
150
350
150
324
120
350
280
235

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” Īslīces pagasta
kultūras nama darba specifiku un tehnisko nodrošinājumu, lai arī turpmāk tiktu izmantotas visas
tehniskās iespējas amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai un apmeklētājiem piedāvātu
mūsdienu prasībām atbilstošu pasākumu noformējumu un tehnisko apkalpošanu, nepieciešams
izveidot amatu „gaismas noformēšanas mākslinieks”. Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” direktore I.Vansoviča ierosina mainīt amata pienākumus
noformēšanas māksliniekam Īslīces pagastā, nosakot, ka amata pienākums nav jāveic Īslīces
pagastā, bet Mežotnes, Codes, Vecsaules, Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu un Gailīšu pagastos.
I.Vansoviča norāda arī, ka Īslīces kultūras nama skaņu režisors papildus saviem pienākumiem
(pasākumu apskaņošana, izgaismošana, videoprojekciju veidošana) veic papildu pienākumus
citās novada iestādēs, lai nodrošinātu nepieciešamo tehnisko apkalpošanu kultūras pasākumos.
Sakarā ar darba slodzes palielināšanu noteikt skaņu režisoram Īslīces pagastā mēnešalgu Ls 235.
2012.gada 17.novembrī nodots ekspluatācijā Vecsaules pagasta Saietu nams. Tajā
darbosies ne tikai amatierkolektīvi, bet tiks plānoti arī dažādi kultūras pasākumi. Lai nodrošinātu
šī nama pilnvērtīgu darbību, ir jāiegulda papildu darbs. Šobrīd Vecsaules pagastā ir viens
kultūras vadītājs, kurš savu darbu veic vairākās apdzīvotās vietās: Ozolainē, Jaunsaulē un
Vecsaulē. Sakarā ar darbinieka darba slodzes palielināšanu nepieciešams turpmāk noteikt
kultūras vadītājam Vecsaules pagastā mēnešalgu Ls 350 apmērā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Kultūras centrs”:
1.1. izveidot amatu „gaismu noformēšanas mākslinieks” Īslīces kultūras namā ar 0,75 slodzi un
noteikt mēnešalgu Ls 320;
1.2. noteikt amatam „skaņu režisors” Īslīces kultūras namā mēnešalgu Ls 235;
1.3. noteikt amatam „kultūras vadītājs” Vecsaules pagastā mēnešalgu Ls 350.
2. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma pielikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) „Bauskas Kultūras centra
amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādus grozījumus:
2.1. papildināt sarakstu ar 37.punktu šādā redakcijā:
„37. Gaismu noformēšanas mākslinieks 0,75 slodze (Īslīces pag.) 235”;

2.2. aizstāt divdesmit piektās rindas trešajā ailē skaitli „150” ar skaitli „235”;
2.3. izteikt 26.rindas otro aili šādā redakcijā:
„Noformēšanas mākslinieks (Mežotnes pag., Codes pag., Vecsaules pag., Brunavas pag.,
Ceraukstes pag., Dāviņu pag., Gailīšu pag.,)”.
3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas Kultūras centra amatu saraksts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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prot.Nr.22, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Kultūras centrs”
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” (turpmāk arī –
Kultūras centrs) Kalna ielā 18, Bauskā autonovietnes boksu vārtu tehnisko stāvokli, konstatēts,
ka vērtnes un vērtņu eņģes ir stipri deformējušās, kas apgrūtina to atvēršanu un rada draudus, ka
vārti var izgāzties ar visiem eņģu stiprinājumiem; turklāt autonovietnes boksu vārtus nav
iespējams noslēgt pilnībā. Ievērojot minētos apstākļus, ir nepieciešams nomainīt autonovietnes
boksu vārtus pret garāžu vārtiem, lai nodrošinātu garāžu vārtu aiļu drošu un hermētisku
noslēgšanu. Savukārt, izvērtējot Kultūras centra Saietu zāles tehnisko stāvokli, tika secināts, ka ir
nepieciešams veikt griestu remontu un apgaismes ķermeņu nomaiņu, lai nodrošinātu
amatierkolektīvu mēģinājumiem atbilstošu telpu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, saskaņā ar Bauskas novada administrācijas iepirkuma
Nr.BNA/ZI/2012?039 un BNA/ZI/2012/040 rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu Ls 8242 (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi lati) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” Kalna ielā 18, Bauskā autonovietnes boksu
vārtu nomaiņai, Saietu zāles griestu remontam un apgaismes ķermeņu nomaiņai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumus.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas
riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei” apstiprināšanu
Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām nosaka, ka viens no pasākumiem ir vides
pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām, lai personas ar
invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida
diskriminācijas invaliditātes dēļ, tai skaitā dzīvojot funkcionālajam stāvoklim piemērotā vidē.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām
personām. Savukārt, Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par
sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.3.apakšpunkts nosaka, ka viena no sociāli
mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu un 35.panta trešo un ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā
riteņkrēsla pacēlāju iegādei” saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla
pacēlāju iegādei” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu
mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju
iegādei” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.21 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras
pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei” uz 3 lp.
2. Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem uz 2 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

Nr.21

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla
pacēlāju iegādei
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otro daļu un 35.panta trešo
un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu
riteņkrēsla pacēlāju iegādei un mājokļa pielāgošanai, kā arī personas, kurām ir tiesības
saņemt pabalstu.
Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar kustības
traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – persona), tai skaitā ierīkojot
pacēlāju, tādējādi paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no
citas personas palīdzības.
Pabalsta mērķis ir samaksāt personai pacēlāja iegādi vai piešķirt pabalstu mājokļa
pielāgošanai.
Saistošajos noteikumos lietotie termini:
mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī
dzīvojamās mājas koplietošanas telpas;
ģimenes locekļi – personas: laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, aizgādnis;
mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar
nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas
riteņkrēslā;
panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra, pārvietojama vai
saliekama ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;
pacēlājs – speciāla palīgierīce – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama
inženiertehniska ierīce, kas nodrošina personai iespēju izmantot telpu un telpu iekārtas
atbilstoši to paredzētajam mērķim;

4.6. tāme – pacēlāja un mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru
sastādījis sertificēts tāmētājs.
5.
Dokumenti, kas nepieciešami riteņkrēsla pacēlāja uzstādīšanai un mājokļa pielāgošanai, ir
tāme un sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa rekonstrukcijas projekts vai vienkāršotās
rekonstrukcijas vai renovācijas apliecinājuma karte, kas saskaņota Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldē.
6.
Riteņkrēla pacēlājs ir stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību
atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts personas dzīvesvietā ārpus
dzīvojamām telpām (turpmāk – pacēlājs).
7.
Persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas
pārvietošanās spējas un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo vai
elektronisko riteņķrēslu.
8. Tiesības saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei ir Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I vai II grupas
invaliditāti, kā arī bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas
riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
9. Pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei piešķir, neizvērtējot personas
ienākumus un materiālo stāvokli.
10. Pabalstu piešķir, ja Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās telpas,
kurās faktiski dzīvo persona, ir personas, tās ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja
īpašumā vai lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts vismaz uz
pieciem gadiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.
11. Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā
paredzētajiem līdzekļiem. Pabalstu personai piešķir viena mājokļa pielāgošanai līdz
Ls 1000 vai pacēlāja iegādei vienai personai līdz Ls 3000. Persona var saņemt tikai vienu
no pabalsta veidiem.
12. Ja personai mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja iegādes izmaksas pārsniedz 11.punktā
noteikto summu, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.
13. Ja Bauskas novada pašvaldības attiecīga gada budžetā nav paredzēts finansējums pabalsta
piešķiršanai, personu reģistrē pabalsta piešķiršanas reģistrā.
II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība
14. Persona vai tās likumiskais pārstāvis, lai saņemtu pabalstu, iesniedz Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk – dienests) rakstisku
iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu pacēlāja iegādei vai mājokļa pielāgošanai, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
15. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi un mājokļa, kurā
ir nepieciešams nodrošināt mājokļa pielāgošanu vai vajadzīgs pacēlājs (turpmāk –
mājoklis), adresi.
16. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie dienestā nav iesniegti 12 mēnešu laikā
pirms pabalsta pieprasīšanas):
16.1. invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
16.2. izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai
ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
16.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
16.4. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
16.5. tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu;
16.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja
persona nav mājokļa īpašnieks;
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16.7. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ja tiek uzstādīts riteņkrēsla
pacēlājs.
III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
17. Pēc saistošo noteikumu 14. un 15.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests:
17.1. izvērtē personas atbilstību saistošo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām;
17.2. piecpadsmit darba dienu laikā dienesta sociālā darba speciālists kopā ar ergoterapeitu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu apseko personas dzīvesvietu un sagatavo atzinumu par nepieciešamību
personai piešķirt pabalstu;
17.3. pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu personai pacēlāja iegādei vai mājokļa
pielāgošanai pamatojoties uz tāmi un saskaņā ar 11.punkta nosacījumiem vai lēmumu par
personas reģistrēšanu pabalsta piešķiršanas reģistrā;
17.4. trīs darba dienu laikā nosūta lēmumu personai vai likumiskajam pārstāvim.
18. Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu personai, ja:
18.1. saņemts dienesta speciālistu negatīvs atzinums pabalsta piešķiršanai;
18.2. konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas pabalsta piešķiršanai;
18.3. ja mājoklim ir nostiprināta hipotēka.
19. Persona vai likumiskais pārstāvis desmit darba dienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:
19.1. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
19.2. personas veselības stāvokļa dēļ mājokļa pielāgošana vai pacēlāja uzstādīšana vairs nav
nepieciešama;
19.3. ir mainījusies personas deklarētā dzīvesvieta vai mājokļa adrese.
20. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktā minēto lēmumu, dienests, persona
vai tās likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par mājokļa
pielāgošanu vai pacēlāja iegādi.
21. Pēc līguma noslēgšanas dienests ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja
vai pacēlāja uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā.
22. Mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja uzstādīšanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas
nodošanas aktu paraksta:
22.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis;
22.2. reģistrēta būvkomersanta pārstāvis;
22.3. dienesta pārstāvis.
23. Pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanu ekspluatācijā veic Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
24. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas
ekspluatācijā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
25.
26.
27.

Dienesta lēmumu vai faktisko rīcību viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā var
apstrīdēt Bauskas novada domē.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldības pienākumu piešķirt
pabalstu mājokļa pielāgošanai vai riteņkrēsla pacēlāja iegādei personām ar
kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Konvencija par
personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un īstenot to, lai
personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un
pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. Viens
no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības
nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām personām, savukārt
Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par
sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.3.apakšpunktā noteikts, ka viena
no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi. Ņemot vērā
nepieciešamību noregulēt jautājumu par mājokļa pielāgošanu un
riteņkrēsla pacēlāju iegādi Bauskas novada iedzīvotājiem, kuriem ir
kustību traucējumi un pārvietojas riteņkrēslā, nodrošinātu vides
pieejamību un veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā, Bauskas
novada pašvaldība var realizēt likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā
daļā noteiktās tiesības un izdot saistošos noteikumus, nodrošinot
pašvaldības autonomo funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pacēlāji kā tehniskie palīglīdzekļi ir minēti Ministru kabineta 2011.gada
1.marta noteikumos Nr.167 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to
komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm
piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi”. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sociālo pakalpojumu –
tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu likuma 25.pantā noteiktajām
personām kā valsts funkciju. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” nav minēti
pacēlāji. Savukārt spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts to
personu ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, tiesības
saņemt lietošanā pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts nespēj ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu
nepieciešams, pašvaldībai ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt
palīdzību tām personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas
riteņkrēslā, un piešķirt pabalstu viņu vajadzībām atbilstoša mājokļa
pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāja iegādei, palielinot personu iespējas
integrēties sabiedrībā.
Bauskas novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti finanšu līdzekļi
pabalstam mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādei. Ņemot
vērā, ka ir nepieciešamība pēc šāda atbalsta personai ar kustību
traucējumiem, kura pārvietojas ritenķrēslā, nepieciešams noteikt attiecīgu
kārtību šāda pabalsta piešķiršanai, kā arī tam paredzēt finasējumu 2013.
gada budžetā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā tām
personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek
piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāja iegādei.
Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas
Bauskas novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot saistošo
noteikumu II. nodaļā minētos dokumentus. Pēc mājokļa apsekošanas un
personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas, dienests, persona vai tās
likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par
mājokļa pielāgošanu vai pacēlāja iegādi. Pēc līguma noslēgšanas dienests
ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja vai pacēlāja
uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita
pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas ekspluatācijā.
Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti personas pienākumi un tiesības,
arī lēmuma par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Finansējums jānodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks personām caurskatāmu pabalsta
mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādes procedūru. Lai
persona varētu saņemt pabalstu, viņai jāvēršas Bauskas novada Sociālajā
dienestā, kurš pieņem lēmumu par pabalsta saņemšanu vai atteikumu to
piešķirt. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē,
savukārt domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Konsultācijas nav notikušas
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Par Bauskas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma „Par samaksas
atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas
novadā” atcelšanu
Bauskas novada dome 2012.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu „Par samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā”(turpmāk – Lēmums).
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 12.punkts nosaka, ja parādsaistības netiek
izpildītas, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta brīdinājumu par parādsaistību
piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādsaistības netiek izpildītas, valsts
institūcija vai pašvaldība izdod izpildrīkojumu un izsniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Uzsākot
bezstrīda piedziņu tika konstatēts, ka Lēmumā ir kļūdaini norādīts ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma periods, samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu un bērnu skaits kuri
saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 4.punkts nosaka, ka samaksas
apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto aprūpes pakalpojumu ir Ministru
kabineta bērnam noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija
noteikumu Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.punktā ir noteikts,
ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus
katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas un katram bērnam no 7 gadu vecuma
sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1096 „Noteikumi
par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu minimālā mēneša
darba alga normālā darba laika ietvaros ir Ls 200,00 (divi simti lati un 00 santīmi), līdz ar to
samaksas apmērs par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu vecumā līdz 7 gadiem
ir Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) un no 7 gadiem līdz 18 gadiem Ls 60,00 (sešdesmit
lati un 00 santīmi).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību” 2., 3.,
4., 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.21 „Kārtība, kādā tiek
organizēta samaksas atgūšana par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā”
6.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par samaksas atgūšanu no vecākiem
par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā”.
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Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no T. G. un
Arvīda Grīnberga
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk – Bauskas
novada Bāriņtiesa) locekle Ina Nikolajeva 2011.gada 23.martā pieņēma vienpersonisku lēmumu
Nr.1-6/39 par R. G., personas kods X, O. G., personas kods X, un A. G., personas kods X,
aprūpes tiesību atņemšanu T. G., personas kods X, un Arvīdam G., personas kods X.
Saskaņā ar Bauskas novada Bāriņtiesas 2011.gada 23.marta lēmumu Nr.1-6/39
nepilngadīgie R. G., O. G. un A. G. 2011.gada 31.martā ievietoti Valsts sociālās aprūpes centra
„Rīga” filiālē „Pļavnieki”, Zebiekstes ielā 3, Rīgā.
R. G., O. G. un A. G. no 2011.gada 31.marta līdz 2012.gada 31.oktobrim saņēma
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu vecākiem ir pienākums
samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – Noteikumi
Nr.1536) 4.punkts nosaka, ka samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam
sniegto pakalpojumu ir Ministru kabineta bērnam noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.punktā ir noteikts, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt
saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: katram bērnam no viņa piedzimšanas
līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1096 „Noteikumi
par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu, minimālā mēneša
darba alga normālā darba laika ietvaros ir Ls 200,00 (divi simti lati un 00 santīmi), līdz ar to
katram bērnam par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas apmērs vecumā līdz
7 gadiem ir Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) un no 7 gadiem līdz 18 gadiem Ls 60,00
(sešdesmit lati un 00 santīmi).
Atbilstoši Noteikumu Nr.1536 5.punktam norēķinu periods ir mēnesis. Samaksa par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu par nepilnu mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam
pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.
Veicot aprēķinu par periodu no 2011.gada 31.marta līdz 2012.gada 31.oktobrim (turpmāk
– periods), konstatēts, ka R. G., O. G. un A. G. 2011.gadā un 2012.gadā ir saņēmuši
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu deviņpadsmit mēnešus un vienu dienu. Perioda kopējās
izmaksas, kas jāmaksā katram vecākam par katru bērnu ir Ls 951,61 (deviņi simti piecdesmit
viens lats un 61 santīms).

Atbilstoši Noteikumu Nr.1536 9.punktam samaksa par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Pļavnieki” ieskaitāma Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.1536 2.4.apakšpunktu, ja vecāki, kuriem ir atņemtas aprūpes
tiesības, aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, kuras bija par pamatu aprūpes tiesību
atņemšanai, pašvaldība nepieprasa no vecākiem samaksu par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4., 5.,6.,11.,12.punktu,
Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.21 „Kārtība, kādā tiek organizēta
samaksas atgūšana par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā” 6.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” 2012.gada
14.septembra atzinumu Nr.1-15/288,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pieprasīt no Tatjanas G., personas kods X, bez deklarētas dzīvesvietas (deklarētā dzīvesvieta
anulēta), samaksu Ls 2854,83 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri lati un 83 santīmi)
apmērā par iztērētajiem pašvaldības līdzekļiem (periods no 2011.gada 31.marta līdz
2012.gada 31.oktobrim) nodrošinot R. G., O. G. un A. G. ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu.
2. Pieprasīt no Arvīda G., personas kods X, deklarētā dzīvesvieta: X, samaksu Ls 2854,83 (divi
tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri lati un 83 santīmi) apmērā par iztērētajiem pašvaldības
līdzekļiem (periods no 2011.gada 31.marta līdz 2012.gada 31.oktobrim) nodrošinot R. G., O.
G. un A. G. ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
3. Uzlikt par pienākumu T. G., personas kods X, un A. G., personas kods X, samaksu par
sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu R. G., O. G. un A. G. veikt 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
4. Uzlikt par pienākumu T. G., personas kods, un A. G., personas kods X, veikt samaksu katru
mēnesi par R. G., O. G. un A. G. uzturēšanās laiku ārpusģimenes aprūpē (līdz brīdim, kad
bērni tiek izņemti no ārpusģimenes aprūpes, nodoti aizbildnībā, vai bērni atgriežas ģimenē)
atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.348 „Noteikumi par
minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, līdz katra mēneša 10.datumam.
5. Noteikt, ka samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ieskaitāma Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā, rekvizīti samaksai:
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, reģistrācijas Nr.90009116223, AS „SEB banka”, kods
UNLALV2X, konts LV06UNLA0050 0143 5567 6.
6. Noteikt, ka gadījumā ja samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu netiks veikta
lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā, tā atgūstama no T. G., personas kods X, un A. G.,
personas kods X, Noteikumu Nr.1536 11., 12.punktā noteiktajā kārtībā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā
(Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no I. B. un G. B.
Ar Bauskas rajona tiesas 2005.gada 30.septembra spriedumu (civillietas Nr.C100559/05)
I. B., personas kods x, atņemtas nepilngadīgās M.B., personas kods X, aizgādības tiesības.
Savukārt, ar Bauskas rajona tiesas 2009.gada 12.novembra spriedumu (civillietas
Nr.C100806/09) G. B., personas kods X, atņemtas nepilngadīgās M. B., personas kods x,
aizgādības tiesības.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk
– Bauskas novada Bāriņtiesa) 2009.gada 25.novembra lēmumu Nr.1-6/15 M. B. 2009.gada
24.novembrī ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
M. B. no 2009.gada 24.novembra līdz 2012.gada 31.oktobrim saņēma ārpusģimenes
aprūpes pakalpojums Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Tērvete”,
„Mežmalieši”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu vecākiem ir pienākums
samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – Noteikumi
Nr.1536) 4.punkts nosaka, ka samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam
sniegto pakalpojumu ir Ministru kabineta bērnam noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.punktā ir noteikts, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt
saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: katram bērnam no viņa piedzimšanas
līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1096 „Noteikumi
par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu minimālā mēneša
darba alga normālā darba laika ietvaros ir Ls 200,00 (divi simti lati un 00 santīmi), līdz ar to
katram bērnam par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas apmērs vecumā līdz
7 gadiem ir Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) un no 7 gadiem līdz 18 gadiem Ls 60,00
(sešdesmit lati un 00 santīmi).
Atbilstoši Noteikumu Nr.1536 5.punktam norēķinu periods ir mēnesis. Samaksa par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu par nepilnu mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam
pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.
Veicot aprēķinu par periodu no 2009.gada 24.novembra līdz 2012.gada 31.oktobrim
(turpmāk – periods), konstatēts, ka M. B. ir saņēmusi ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
trīsdesmit piecus mēnešus un četrpadsmit dienas. Perioda kopējās izmaksas, kas jāmaksā katram
vecākam par bērnu, ir Ls 2127,16 (divi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati un 16 santīmi).

Atbilstoši Noteikumu Nr.1536 9.punktam samaksa par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Tērvete” ieskaitāma Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4., 5.,6.,11.,12.punktu,
Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.21 „Kārtība, kādā tiek organizēta
samaksas atgūšana par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Bauskas novadā” 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pieprasīt no I. B., personas kods X, bez deklarētas dzīvesvietas (deklarētā dzīvesvieta
anulēta), samaksu Ls 2127,16 (divi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati un 16 santīmi)
apmērā par iztērētajiem pašvaldības līdzekļiem (periods no 2009.gada 24.novembra līdz
2012.gada 31.oktobrim), nodrošinot M. B. ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
2. Pieprasīt no G. B., personas kods X, deklarētā dzīvesvieta: X, samaksu Ls 2127,16 (divi
tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati un 16 santīmi) apmērā par iztērētajiem pašvaldības
līdzekļiem (periods no 2009.gada 24.novembra līdz 2012.gada 31.oktobrim), nodrošinot
Maijai B. ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
3. Uzlikt par pienākumu I. B., personas kods X, un G. B., personas kods X, samaksu par sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu M. B. veikt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma
saņemšanas dienas.
4. Uzlikt par pienākumu I. B., personas kods X, un G. B., personas kods X, veikt samaksu katru
mēnesi par M. B. uzturēšanās laiku ārpusģimenes aprūpē (līdz brīdim, kad bērni tiek izņemti
no ārpusģimenes aprūpes, nodoti aizbildnībā, vai bērni atgriežas ģimenē) atbilstoši Ministru
kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam”, līdz katra mēneša 10.datumam.
5. Noteikt, ka samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ieskaitāma Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā, rekvizīti samaksai:
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, reģistrācijas Nr.90009116223, AS „SEB banka”, kods
UNLALV2X, konts LV06UNLA0050 0143 5567 6.
6. Noteikt, ka gadījumā ja samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu netiks veikta
lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā, tā atgūstama no I. B., personas kods X, un G. B.,
personas kods X, Noteikumu Nr.1536 11., 12.punktā noteiktajā kārtībā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā
(Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par telpu nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts” Bauskas novada
Gailīšu pagasta Uzvarā, Bauskas ielā 2
VAS „Latvijas Pasts” pārstāvji izteica vēlmi nomāt telpas Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) administratīvajā ēkā Bauskas ielā 2,
Gailīšu pagasta Uzvarā un iepazinās ar neizmantotajām telpām 2.stāvā. Pēc šī apmeklējuma
Pārvalde saņēma VAS „Latvijas Pasts” 07.11.2012. iesniegumu Nr.04.1.2-2/635 „Par telpu
nomu p/n Uzvara, kurā VAS „Latvijas Pasts” lūdz izskatīt jautājumu par telpu nomu ar minimālu
nomas maksu pasta nodaļas „Uzvara” darbības nodrošināšanai.
Izskatot VAS „Latvijas Pasts” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Pārvaldes administratīvā ēka Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. (būves
kadastra apzīmējums 4060 007 0220 001) ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums;
minētais īpašums atrodas tālāk par 5 km no Bauskas novada centra un tiks iznomāts valsts
kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas nodrošināšanai.
Ievērojot augstāk minēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. un 7.punktā noteiktā,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt VAS „Latvijas Pasts” uz 5 gadiem nedzīvojamo telpu pašvaldībai piederošajā ēkā,
adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. (būves kadastra apzīmējums
4060 007 0220 001), otrajā stāvā ar platību 28,9 m2.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim sagatavot un noslēgt ar VAS „Latvijas Pasts” šā lēmuma 1.punktā minētās
telpas nomas līgumu atbilstoši Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumam
„Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu” .
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Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Īslīces pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada domes 02.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu” un ņemot vērā iepirkuma „Ielu apgaismojuma
izbūve Īslīces pagastā”, identifikācijas Nr.BNA 2012/067, 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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” ielu
apgaismojuma izbūvei Īslīces pagasta Rītausmas ciema Liepu ielā un Bērzu ciema Parka
ielā Ls 10 326 (desmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši lati) apmērā no Bauskas novada
pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai
finansējuma piešķīrumu no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos
budžeta grozījumos.
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Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2012.gada 13.novembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts R. M. iesniegums, kurā viņš lūdz atjaunot dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā īres līguma
termiņu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.novembrī.
Izskatot R.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
R. M. un A. K. īrē dienesta dzīvokli Dārza ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Dārza ielā X,
Bauskā īres līguma termiņš beidzies 2012.gada 30.septembrī.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības pēc īres
līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
R.M. un A.K. turpina darba tiesiskās attiecības ar Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu.
Īrniekiem R.M. un A.K. 2012.gada 24.oktobrī nav īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja
darba attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc
dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar R. M.,
personas kods X, un A. K., personas kods X, līdz 2013.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 04.10.2011. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā
X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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Par pašvaldības dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā izīrēšanu
2012.gada 13.novembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja D.
K., dzīvesvietas adrese: X., 2012.gada 12.novembra iesniegumu, kurā viņa lūdz ģimenei izīrēt
brīvo dzīvojamo platību Dārza ielā X, Bauskā.
Bauskas novada administrācijas speciālists iesniegumam pievienojis:
Palīdzības reģistrā reģistrētās D.K. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 08.03.2011. lēmumu „Par D. K.
reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētās personas ģimene reģistrēta Bauskas novada
domes palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā kā ģimene, kura dzīvo denacionalizētā mājā un lietojusi dzīvokli līdz
īpašumtiesību atjaunošanai;
Bauskas 2.vidusskolas 2012.gada 26.septembra vēstuli Nr.1-11/364 „Par atbrīvoto
dzīvojamo platību Dārza ielā X, Bauska, Bauskas nov.”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā; noteikumu 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros
pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot vērā
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.11.2012. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējams, pārdodams
vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt D. K., personas kods X, ģimenē 3 cilvēki, dzīvokli Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas
nov., kopējā platība 46,4 m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu ar D. K. noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 30.novembrim ar
tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar D.K. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līgumu.
5. Izslēgt D.K. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaņā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 23.p.

Par pašvaldības dzīvokļa „Ērgļi 6”X, Brunavas pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.maijā saņemts L. Z.-Z., dzīvojošas: „Ērgļi 1”X,
Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Bauskas novada administrācijas speciālists iesniegumam pievienojis palīdzības reģistrā
reģistrētās L.Z.-Z. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada domes Dzīvojamo
māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2012.gada 10.aprīļa lēmumu „Par Lonijas Z.-Z.
reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas
reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka bērni bāreņi, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņu
uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad,
kad beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kā arī ievērojot Dzīvojamo
māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2012.gada 13.novembra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis „Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. nav privatizējams,
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt L. Z.-Z., personas kods X, dzīvokli „Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas
nov., kopējā platība 50,02 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 30.novembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai B.Marčenkovai viena mēneša laikā ar L.Z.-Z.
noslēgt dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt L.Z.-Z. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 24.p.

Par atsavināšanai nododamo Bauskas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu saraksta apstiprināšanu
Ievērojot Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2012.gada 18.oktobra lēmumu „Par
prioritāšu noteikšanu 2013.gada budžeta sastādīšanai”, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas speciālisti sadarbībā ar citām
pašvaldības institūcijām veikuši Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu (apbūvētu un
neapbūvētu zemesgabalu) apsekošanu.
Speciālisti domē iesnieguši priekšlikumus par atsevišķu pašvaldības nekustamo īpašumu
atsavināšanu (nekustamo īpašumu saraksts un īpašumu apraksti pievienoti lēmuma pielikumā).
Izvērtējot sarakstā iekļauto nekustamo īpašumu izmantošanas mērķi, esošo stāvokli un
nepieciešamību pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā to, ka
pašvaldības rīcībai ar mantu ir jābūt racionālai un lietderīgai, atzīstams, ka sarakstā iekļautie
nekustamie īpašumi ir nododami atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.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, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Veikt šā lēmuma pielikumā iekļauto Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
dokumentācijas sakārtošanu un citas nepieciešamās darbības šo nekustamo īpašumu
sagatavošanai to atsavināšanai (būvju vai telpu grupu kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcības
darbu veikšana, reģistrēšana zemesgrāmatā u.c.).
2. Nepieciešamo finansējumu Ls 23 844 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri
lati) nekustamo īpašumu dokumentācijas sakārtošanai paredzēt Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetā.
3. Nekustamo īpašumu dokumentācijas sakārtošanu uzdot Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Pielikumā: atsavināšanai sagatavojamo Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts
uz 6 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Pielikums
Atsavināšanai sagatavojamo Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts
Nr.
p.k.

Īpašuma
kadastra
numurs

Nekustamā īpašuma
nosaukums

Īpašuma
Īpašuma tiesību
Domā
sastāvā esošo
statuss
jamās
zemes vienību
daļas
kopējā platība
Brunavas pagasta pārvalde
17 ha
Tiesiskais valdītājs
1/1

Nekustamā īpašuma
kadastra objekts

Nekustamā īpašuma
objekta kadastra
apzīmējums

Zemes vienība

40460020025

1.

40460020025

„Brunavas karjers”

2.
3.

40460060020
40460060105

„Upītes”
„Kukuču gateris”

0,193 ha
1 ha

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība

40460060210
40460060105

4.

40460070050

„Pie Šķirāniem”

0,2 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460070050

5.

40460090029

„Liepkalni”

0,7 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460090029

6.

40460110088

1,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460110088

7.

40460130061

„Sniedziņu
garāžas” (jāveic
zemes vienību
sadalīšana)
„Pie Ošiem”

1,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460130061

8.

40460160042

„Bardžūnu ferma”

2,9 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460160042

9.
10.

40460180024
40460190042

0,6 ha
1,2 ha

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība

40460180024
40460190080

11.

40460190051

1,9 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460190051

12.
13.
13.1.
14.

40460220025
40460190033

„Ozoliņi 1”
„Angārs” (angārs
pieder Anitai
Kozlovskai)
„Grenctāles
dārziņi”
„Krišjāņu ferma”
„Kobra”

2,9 ha
0,3309 ha

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1

40460220025
40460190033

40460080194

„Bezdelīgas”

0,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība
Zemes vienība
Jaunbūve
Zemes vienība
Būve

40460080194
4040080194001

15.

40460070040

16.
17.
18.

40460130034
40460130039
40460070025

19.

40460100051

20.

40460110082

21.

40460130036

22.

40460140049

23.

40460160054

24.

40460180022

25.

40460190050

26.
26.1.

40460190056

26.2.
27.

40460210046

28.

40460220024

„Saules”
Saules (dz.1;5)
„Sniedziņi”
„Sniedziņi”
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša
zeme (mežs)
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša
zeme (mežs)
Pašvaldībai
piekritīga zeme
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
„Dāboliņi”
„Dāboliņi” (tukši
dzīvokļi
Nr.1;2;4;5;6;7)
„Dāboliņi”
(saimn.ēka)
Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša zeme

0,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1
1/1
1/1

Zemes vienība
Būve
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība

40460070040
40460070040001
40460130034
40460130039
40460070025

0,6 ha
0,5 ha
3,5

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

0,8

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460100051

0,4

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460110082

1,8

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460130036

0,6

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460140049

0,2

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460160054

0,3

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460180022

0,7

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460190050

3,3

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1

Zemes vienība
Būve

40460190056
40460190056001

Tiesiskais valdītājs

1/1

Būve

40460190056002

2,3

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460210046

7,2

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460220024

2

29.

40460220030

30.

40460220031

Pašvaldībai
piekrītoša zeme
Pašvaldībai
piekrītoša zeme

1,5

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460220030

2,1

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40460220031

Codes pagasta pārvalde
Tiesiskais valdītājs
1/1

Zemes vienība

40520010058

1.

40520010058

„Veizes –2”

1,62 ha

1.1.
2.

40520040529

0,07 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Būve
Zemes vienība

40520010058002
40520040659

3.

40520070084

„Galdniecības
laukums”
„Klidziņu lauks”

5,6 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40520070071
40520070108
40520090373

3.1.
4.

40520090373

5.

40520090424

1.

40500010329

2.

40500010443

2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

40500010471
40500010529

5.

40500010531

6.

40500010534

7.

40500030070

„Gaismu
starpgabals”
„Birzuļu
starpgabals”
d/s” „Mēmele”
baseins
d/s „Mēmele”
gāzesvads

„Vējkalnu lauks”
d/s „Mēmele”
Cerību iela 32
d/s „Mēmele” Ievu
iela 45
d/s „Mēmele” Ķiršu
iela 9
„Liellauki 5”

0,077 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība
Zemes vienība

0,0721 ha

Lietotājs

1/1

Zemes vienība

40520090424

Ceraukstes pagasta pārvalde
0,03 ha
Tiesiskais valdītājs
1/1

Zemes vienība

40500010329

1/1

Zemes vienība

40500010443
40500010444
40500010446
40500010447
40500010471
40500010529

0,26 ha

Tiesiskais valdītājs

1,4 ha
0,06 ha

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība

0,15 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40500010531

0,23 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40500010534

0,2 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40500030070

3

8.
9.
10.
11.
12.

40500030095
40500080076
40500080094
40500090277
40500090172

„Cisternas”
„Zaķu dīķi”
„Pie Elgariem”
„Malēju lauks”
Skolas iela 5
(Ūdenstornis 1)

0,1 ha
1,31 ha
0,5 ha
0,15 ha
0,2125 ha

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Īpašnieks

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība

40500030095
40500080076
40500080094
40500090277
40500090172

12.1.
13.
13.1.

40500090223

„Nameji”

0,7 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Būve
Zemes vienība
Būves

14.

40500050143

„Ārces 3” – kūtiņas

0,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40500090172001
40500090223
40500090223002
40500090223003
40500090223004
40500050143

1/1
1/1

Zemes vienība

40560020240

1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība

40560060030
40560070034

1/1

Zemes vienība

40600030026

1/1
1/1
1/1

Būve
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība

40600030021014
40600010044
40600040114
40600040164

1/1

Zemes vienība

40680020532

1/1

Zemes vienība

40680020534

1.

40560020240

„Gaidas”

0,8 ha

2.
3.

40560060030
40560070034

„Salenieki”
„Līči 1”

7,7 ha
0,4 ha

40600030026

„Pamūšas skolas
lauks”

7 ha

1.
1.2.
2.
3.
4.

40600010044
40600040114
40600040164

„Veimuti”
„Vītoli”
„Zaļumi”

1.

40680020532

2.

40680020534

„Rītausmas 2”,
1.bloks Nr. 4
„Rītausmas 2”,
1.bloks Nr. 31

Dāviņu pagasta pārvalde
Tiesiskais valdītājs
Lietotājs
(miris)
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Gailīšu pagasta pārvalde
Tiesiskais valdītājs

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Īslīces pagasta pārvalde
0,005 ha
Tiesiskais valdītājs
0,8 ha
1,5 ha
1 ha

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

4

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020536

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020537

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020538

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020541

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020542

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020543

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020546

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020547

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020549

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680020550

0.005ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680030304

0,005 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680030308

40680060095

„Rītausmas 2”,
1.bloks Nr. 56
„Rītausmas 2”,
1.bloks Nr. 62
„Rītausmas 2”,
2.bloks Nr. 16
„Rītausmas 2”,
2.bloks Nr. 30
„Rītausmas 2”,
2.bloks Nr. 45
„Rītausmas 2”,
2.bloks Nr. 47
„Rītausmas 2”,
2.bloks Nr. 64
„Priekšzīme 2”, Nr.
11
„Priekšzīme 2”, Nr.
13
„Priekšzīme 2”, Nr.
32
„Bērzkalnu garāžas”
2.bloks Nr.10
„Bērzkalnu garāžas”
3.bloks Nr.19
Skolas iela 10

0,95 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680060095

16.

40680060152

„Jaunkārkliņi”

1,69 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680060152

17.

40680110041

„Lauki 3”

1,4 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680110041

18.

40680170052

„Aiz Lībiešu
kapiem”

3,2 ha

Tiesiskais valdītājs

1/1

Zemes vienība

40680170052

3.

40680020536

4.

40680020537

5.

40680020538

6.

40680020541

7.

40680020542

8.

40680020543

9.

40680020546

10.

40680020547

11.

40680020549

12.

40680020550

13.

40680030304

14.

40680030308

15.

5

19.

40680100054

„Pastališķi pie pirts”

4,4 ha

Tiesiskais valdītājs

Zemes vienība

40680100054

būve

40680100054001

1/1
1/1
1/1

Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība
Būve
Būve
Zemes vienība
Zemes vienība
Zemes vienība

40920010181
40920010186
40920010436
40920010442
40920020138
40920040109
40920040244
40920040299
40920040225001
40920040225003
40920070113
40920090089
40920090118

1/1

Zemes vienība

40720010026

1/1

19.1.
Vecsaules pagasta pārvalde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.

40920010181
40920010186
40920010436
40920010442
40920020138
40920040109

„Likverteni Nr.136”
„Likverteni Nr.146”
„Likverteni Nr.290”
„Likverteni Nr.28”
„Birzes”
‘Vītoliņi”

0,05 ha
0,05 ha
0,05 ha
0,06 ha
0,47 ha
1,1 ha

Tiesiskais valdītājs
Lietotājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs

40920040299

„Liepas”

1,79 ha

Tiesiskais valdītājs

40920070112
40920090089
40920090118

„Dūjas”
„Līgandi”
„Sekstes”

1,24 ha
2,0 ha
1,8 ha

1.

40720010026

„Anckaiši”
(nepieciešama zemes
vienību atdalīšana )

Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Tiesiskais valdītājs
Mežotnes pagasta pārvalde
0,96 ha
Īpašnieks

1
2
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1/1
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1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 28.novembrī

prot.Nr.22, 25.p.

Par atsavināšanai nododamo Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu saraksta
apstiprināšanu
Ievērojot Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2012.gada 18.oktobra lēmumu „Par
prioritāšu noteikšanu 2013.gada budžeta sastādīšanai”, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas speciālisti sadarbībā ar citām
pašvaldības institūcijām veikuši Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu apsekošanu.
Speciālisti domē iesnieguši priekšlikumus par atsevišķu Bauskas novada pašvaldības
dzīvokļu atsavināšanu (dzīvokļu saraksts un dzīvokļu apraksti pievienoti lēmuma pielikumā).
Izvērtējot sarakstā iekļauto dzīvokļu izmantošanas mērķi, šo dzīvokļu stāvokli un
nepieciešamību pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī, ņemot vērā to,
ka pašvaldības rīcībai ar mantu ir jābūt racionālai un lietderīgai, atzīstams, ka sarakstā iekļautie
dzīvokļi ir atsavināmi. Normatīvajos aktos noteikts, ka atsavināt var tikai zemesgrāmatā
ierakstītu nekustamu īpašumu un tas saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 3.pantu ir jāieraksta
zemesgrāmatā tajā zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības rajonā tas atrodas. Savukārt Dzīvokļa
īpašuma likuma 6.panta otrā daļa noteic, ka dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Veikt šā lēmuma pielikumā iekļauto Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu dokumentācijas
sakārtošanu un citas nepieciešamās darbības šo dzīvokļu sagatavošanai to atsavināšanai
(būvju vai telpu grupu kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcības darbu veikšana, reģistrēšana
zemesgrāmatā u.c.).
2. Nepieciešamo finansējumu Ls 13 370 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit lati)
dzīvokļu dokumentācijas sakārtošanai paredzēt Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budžetā.
3. Dzīvokļu dokumentācijas sakārtošanu uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Pielikumā: saraksts par atsavināšanai nododamajiem Bauskas novada pašvaldības dzīvokļiem uz
2 lp.
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Pielikums
Saraksts par atsavināšanai nododamām neizīrētām dzīvojamām
telpām Bauskas novada pagastu pārvaldēs
Nr.p.k.

Dzīvokļa
Nr.

Adrese

Piezīmes

Brunavas pagasts
1.
2.

Saules
Dāboliņi, Grenctāle

3.
4.

Ērgļi 3
Ērgļi 3

1.,5
1.,2.,4.5.,6.,
7.
17
18

Brīva ēka
Tukši
61,5 m2
Telpa 12,5 m2

Codes pagasts
5.

Guntas

4

Nepieciešama renovācija

Dāviņu pagasts
6
7

Bauskas - 11
Bauskas - 11

13
34

Izdemolēts
Izdemolēts

Vecsaules pagasts
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kūdra - 1
Kūdra - 1
Kūdra - 3
Kūdra - 5
Kūdra - 5
Kūdra - 5
Kūdra - 5

1
12
4
2
4
5
6

Nepieciešamas kārt. remonts
Nepieciešamas kārt. remonts
Avārijas stāvoklī
Renovācija

Mežotnes pagasts
15.
16.

Lūši (1/2 mājas) /Garoza/
Bērzmuiža

1
13 gab.

Nepieciešma renovācija
Avārijas stāvoklī

Īslīces pagasts
17.
18.
19.
20.

Lauktehnika 2, Rītausmas
Centrs 15, Pastališķi
Centrs 16, Pastališķi
Centrs 17, Pastališķi

3
12
13
1

21.

Centrs 17, Pastališķi

2

22.

Centrs 17, Pastališķi

3

23.

Centrs 17, Pastališķi

4

24.

Centrs 17, Pastališķi

5

Nepieciešams remonts
Nepieciešama renovācija
Nepieciešams remonts ( izdedzis)
Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)
Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)
Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)
Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)
Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)

25.

Centrs 17, Pastališķi

6

26.
27.

Centrs 17, Pastališķi
Skolas iela 10, Bērzi

24
2

28.

Ernesta Kapkalna iela 6,
Bērzi

1/2

Nepieciešama renovācija
(izdemolēts)
Nepieciešams remonts
Dzīv. māja izdegusi, ½
privatizēta
Avārijas stāvoklī, ½ privatizēta

Gailīšu pagasts
29.
30.
31.

Uzvaras 15
Uzvaras 15
Uzvaras 17

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

24
36
36

4 ist. dzīvoklis 6. stāvā
6 ist. dzīvoklis 6.stāvā
6 ist. dzīvoklis 6.stāvā
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
Ievērojot Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2012.gada 18.oktobra lēmumu „Par
prioritāšu noteikšanu 2013.gada budžeta sastādīšanai”, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas speciālisti sadarbībā ar citām
pašvaldības institūcijām veikuši Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu (apbūvētu un
neapbūvētu zemesgabalu) apsekošanu.
Speciālisti iesnieguši domē priekšlikumus par atsevišķu pašvaldības nekustamo īpašumu
atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Saulāji”, kadastra Nr.4046
007 0062, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā. Nekustamā īpašuma „Saulāji” sastāvā
ir zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0062 un dzīvojamā māja ar
būves kadastra apzīmējumu 4046 007 0062 001. Dzīvojamā māja ir sliktā tehniskā stāvoklī un
tās turpmākai ekspluatācijai nepieciešams veikt ēkas renovācijas remontdarbus, kas saistīts ar
ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas
novada pašvaldības vārda.
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts nekustamais īpašums „Jāņsētas”,
kadastra Nr.4046 008 0119, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā. Nekustamā īpašuma
„Jāņsētas” sastāvā ir zemes vienība 0,519 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0119 un
dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4046 008 0119 001. Dzīvojamā māja ir sliktā
tehniskā stāvoklī, un tās turpmākai ekspluatācijai nepieciešams veikt ēkas renovācijas
remontdarbus, kas saistīti ar ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Īpašums reģistrēts
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Vārpas klubs”, kadastra
Nr.4068 006 0150, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā. Nekustamā īpašuma
„Vārpas klubs” sastāvā ir zemes vienība 623 m2 (0,0623 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 006 0150 un ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4068 006 0150 001. Ēka ilgstoši nav
ekspluatēta, ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās turpmākai ekspluatācijai nepieciešams veikt ēkas
renovācijas remontdarbus, kas saistīts ar ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Īpašums
reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts nekustamais īpašums „Skurbeni”,
kadastra Nr.4092 007 0149, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā. Nekustamā īpašuma
„Skurbeni” sastāvā ir zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0149 un
vienstāva dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4092 007 0149 001. Dzīvojamajā mājā
ir divi dzīvokļu īpašumi ar kopējo platību 114,70 m2. Dzīvojamā māja ir neapmierinošā tehniskā
stāvoklī un tās turpmākai ekspluatācijai nepieciešams veikt renovācijas remontdarbus, kas
saistīts ar ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz
Bauskas novada pašvaldības vārda.

Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts nekustamais īpašums „Veccīruļi”,
kadastra Nr.4092 012 0060, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā. Nekustamā īpašuma
„Veccīruļi” sastāvā ir zemes vienība 3,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0060 un
vienstāva dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4092 012 0060 001. Dzīvojamajā mājā
ir četri dzīvokļu īpašumi ar kopējo platību 146,3 m2. Dzīvojamā māja ilgstoši nav apdzīvota, ir
avārijas stāvoklī un tās turpmākai ekspluatācijai nepieciešams veikt renovācijas remontdarbus,
kas saistīts ar ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz
Bauskas novada pašvaldības vārda.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma „Osīši”,
kadastra Nr.4068 005 0072, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā. Nekustamā īpašuma
„Osīši” sastāvā ir zemes vienība 0,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 005 0072,
dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4068 005 0072 001 un saimniecības ēka ar būves
kadastra apzīmējumu 4068 005 0072 002. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai
nekustamais īpašums nav nepieciešams. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Izvērtējot minēto nekustamo īpašumu izmantošanas mērķi, esošo stāvokli, īpašumu
uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, kā arī ievērojot to,
ka pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai minētie nekustamie īpašumi nav nepieciešami,
un ņemot vērā to, ka pašvaldības rīcībai ar mantu ir jābūt racionālai un lietderīgai, atzīstams, ka
nekustamie īpašumi ir nododami atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai šādus Bauskas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:
1.1. nekustamo īpašumu „Saulāji”, kadastra Nr.4046 007 0062, kas atrodas Bauskas
novada Brunavas pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 007 0062 un dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4046 007
0062 001;
1.2. nekustamo īpašumu „Jāņsētas”, kadastra Nr. 4046 008 0119, kas atrodas Bauskas
novada Brunavas pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 0,519 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 008 0119 un dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4046 008
0119 001;
1.3. nekustamo īpašumu „Vārpas klubs”, kadastra Nr.4068 006 0150, kas atrodas
Bauskas novada Īslīces pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 623 m2 (0,0623 ha)
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0150 un ēka ar būves kadastra apzīmējumu
4068 006 0150 001;
1.4. nekustamo īpašumu „Skurbeni”, kadastra Nr.4092 007 0149, kas atrodas Bauskas
novada Vecsaules pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 007 0149 un vienstāva dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu
4092 007 0149;
1.5. nekustamo īpašumu „Veccīruļi”, kadastra Nr.4092 012 0060, kas atrodas Bauskas
novada Vecsaules pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 3,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 012 0060 un vienstāva dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu
4092 012 0060 001;
1.6. 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Osīši”, kadastra Nr.4068 005 0072, kas
atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā un kura sastāvā ir zemes vienība 0,57 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 005 0072, dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu
2

4068 005 0072 001 un saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4068 005 0072
002.
2. Noteikt nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par pilnvarojumu SIA „Īslīces ūdens”
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 5.novembrī saņemts AS „GE Money Bank”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.2675) ar lūgumu pārņemt apsaimniekošanā un uzturēšanā sūkņu māju
(būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 015), laboratoriju (būves kadastra apzīmējums 4001
007 0030 016) un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018;
019) Stacijas ielā 2, Bauskā.
Izskatot AS „GE Money Bank” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas rajona tiesas 2012.gada 12.oktobra lēmumu ir apmierināts MSIA „ Bauskas
piens” administratores pieteikums un nolemts nostiprināt nekustamo īpašumu Stacijas iela 2,
Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007 0049, uz AS „GE Money Bank” vārda. Nekustamā
īpašuma sastāvā ietilpst sūkņu māja (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 015), laboratorija
(būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016) un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (būves
kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018; 019), kuras nodrošina ar ūdeni un kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanu Pārupes un Stacijas ielas dzīvojamo māju iedzīvotājus. Sakarā ar to, ka
banka juridiski nav tiesīga nodarboties ar ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas
pakalpojumu sniegšanu, ir lietderīgi šo pakalpojumu veikšanu uzdot Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds”. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka „no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai”. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V.nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu
deleģēšana”, likuma ”Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
ņemot vērā Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA
„Īslīces ūdens””,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Pilnvarot SIA „Īslīces ūdens” pārņemt no AS „GE Money Bank” apsaimniekošanā un uzturēšanā
uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030
015), laboratoriju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016) un bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018; 019) Stacijas ielā 2, Bauskā.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Mēmeles ielā X,
Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 17.septembrī saņemts A. S. iesniegums, kurā tiek lūgts
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Mēmeles ielā X, Bauskā, atdalot no
daudzdzīvokļu māju apbūves garāžu apbūvi 3230 m² platībā un sakņu dārzus 4249 m² platībā.
Izskatot A. S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Mēmeles iela X, Bauskā, kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības ar
platību 41007 m², kadastra apzīmējums X, un pieder A. S. saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.449.
Šobrīd zemes vienībai Mēmeles ielā X, Bauskā ar platību 41007 m², kadastra apzīmējums X,
ir noteikti šādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve, kods 0701 – 4558 m², trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702 –
16277 m², rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001 – 8422 m², zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101 – 11750 m².
2012.gada 15.augustā A.S. noslēdzis līgumu par zemesgabala Mēmeles ielā X, Bauskā
daļas ar platību 3230 m² iznomāšanu garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „Plostakrogs” garāžu
apbūvei, un tas atbilst Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012.–2023.gadam zemes vienības
Mēmeles ielā X, Bauskā plānotajam izmantošanas veidam – tehniskā apbūve.
Savukārt 2009.gada 25.jūnijā A.S. noslēdzis līgumu par zemesgabala Mēmeles ielā X, Bauskā
daļas iznomāšanu dzīvojamās mājas Mēmeles ielā X, Bauskā dzīvokļu īpašniekiem piemājas sakņu
dārzu ierīkošanai un lūdz šai zemesgabala daļai ar platību 4249 m² mainīt zemes lietošanas mērķi no
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves uz sakņu dārzu zemi. Bauskas novada
teritorijas plānojumā 2012.–2023.gadam šai zemes vienības Mēmeles ielā X, Bauskā daļai plānotais
izmantošanas veids – vairākstāvu dzīvojamā apbūve. Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošie noteikumi Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteic vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju
atļautās galvenās izmantošanas un atļautās palīgizmantošanas. Šo teritoriju izmantošanu sakņu dārzu
vajadzībām teritorijas plānojums nepieļauj.
Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.5.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Mēmeles iela X, Bauskā, kadastra Nr. X, zemes vienības daļai
3230 m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve”, kods 0702, uz „transporta līdzekļu garāžu apbūve”, kods
1104.
2. Atteikt mainīt nekustamā īpašuma Mēmeles iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, zemes
vienības daļai 4249 m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve”, kods 0702 uz „sakņu dārzu zeme”, kods 0502.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2,
Plūdoņa ielā X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.2 ar platību 42,3 m²,
dzīvojamā mājā Plūdoņa ielā X, Bauskā. Nekustamais īpašums Plūdoņa iela X, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr.X, sastāv no zemesgabala 1266 m² platībā, kadastra apzīmējums X, un divām
dzīvojamām mājam ar 12 dzīvokļu īpašumiem, būves kadastra apzīmējumi X un X. Dzīvoklis
Nr.2 ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā remontam nepieciešami
ievērojami līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.2, Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 42,3 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 423/5706 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.2, Plūdoņa ielā
X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums X, 423/5706 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā 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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X” Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 24.septembrī saņemts SIA „Galenieki”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „X”, Codes pag., Bauskas nov.
atsavināšanu.
Izskatot SIA „Galenieki” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības ar platību 1,3 ha, kadastra apzīmējums X, un reģistrēts Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000104697 uz Bauskas novada pašvaldības vārda. Pašvaldības funkciju
veikšanai nekustamais īpašums nav nepieciešams. Nekustamais īpašums iznomāts SIA
„Galenieki” līdz 2016.gada 30.novembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu
un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemesgabala ar platību 1,3
ha, kadastra apzīmējums X.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas
Stacijas ielā X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēta nedzīvojamā telpa Nr.700 ar platību
23,10 m² nekustamajā īpašumā Stacijas ielā X, Bauskā. Nekustamais īpašums Stacijas iela 5,
Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr.X, sastāv no zemesgabala 7453 m² platībā, kadastra
apzīmējums X, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 29 dzīvokļu īpašumiem, būves kadastra
apzīmējums X. Nedzīvojamā telpa tika izmantota sociālām vajadzībām, īslaicīgi izmitinot krīzes
situācijā nonākušos Bauskas novada iedzīvotājus. Tā kā Bauskas novada dome 2012.gada
25.septembrī pieņēma lēmumu par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai
piederošajās telpās Kūdrā, Vecsaules pagastā, novada pašvaldībai nav lietderīgi nedzīvojamās
telpas Stacijas ielā X, Bauskā turēt neapdzīvotas un maksāt apkures un apsaimniekošanas
izdevumus, bet nodot tās atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
nedzīvojamo telpu Nr.700, Stacijas ielā X, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 23,1 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 231/11002 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Nr.700,
Stacijas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 23,1 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 231/11002 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā 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 nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts AS „LATIMPULSS – BIROJA TEHNIKA”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas
maksas samazināšanu par 50 % sakarā ar to, ka veikts nomāto telpu kosmētiskais remonts par
nomnieka līdzekļiem.
Izskatot AS „LATIMPULSS – BIROJA TEHNIKA” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
AS „LATIMPULSS – BIROJA TEHNIKA” ilgstoši nomā no pašvaldības nedzīvojamās
telpas 27,6 m² platībā Uzvaras ielā 6, Bauskā. 2012.gada oktobrī AS „LATIMPULSS – BIROJA
TEHNIKA” ir veikusi nomāto telpu kosmētisko remontu par kopējo summu Ls 665,50.
Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra sēdes lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu” noteikts, ka nomas maksa var tikt samazināta līdz
50 %, ja nomnieks par saviem līdzekļiem veic nomas telpu remontu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada
23.decembra sēdes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt ar AS „LATIMPULSS – BIROJA TEHNIKA” iepriekš noslēgto nedzīvojamo
telpu ar platību 27,6 m² Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu uz laiku līdz 2013.gada
30.novembrim, nosakot nomas maksu Ls 1,24 par telpas 1m² ( bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” izdarīt
grozījumus šā lēmuma 1.punktā minētās nedzīvojamās telpas nomas līgumā.
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Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 13.novembrī saņemts LR Uzņēmumu reģistra
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas
līgumu.
Izskatot LR Uzņēmuma reģistra iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 2010.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nomu Uzvaras ielā 1, Uzvaras ielā 6 un Katoļu ielā 3, Bauskā”, ar kuru ar LR Uzņēmumu
reģistru tika izbeigts noslēgtais nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas līgums un nolemts
noslēgt nedzīvojamo telpu ar platību 70,7 m² nomas līgumu uz laiku līdz 2011.gada
31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 1,0 par telpu 1 m², ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu” nomas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada
31.decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7.p., 9.p. un 87.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt ar LR Uzņēmumu reģistru nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā 70,7 m² platībā
nomas līgumu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar LR Uzņēmumu reģistru noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma
1.punktam.
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Par nedzīvojamo telpu Pasta ielā 5, Bauskā nomu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 31.oktobrī saņemts SIA „Bauskas mūzikas klubs”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu Pasta ielā 5, Bauskā nomu.
Izskatot SIA „Bauskas mūzikas klubs” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Pasta iela 5, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0119, sastāv no
divstāvu dzīvojamās ēkas ar 11 dzīvokļu īpašumiem, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0119
001, palīgceltnes, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0119 002, un zemesgabala 1457 m²
platībā, kadastra apzīmējums 4001 004 0119.
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizētās nedzīvojamās telpas ar platību 312,9
m². Nedzīvojamās telpas ilgstoši nav izmantotas un tām ir nepieciešams veikt kosmētisko
remontu, kā arī sakārtot apkures sistēmu, jo pagrabstāvā esošais ar malku kurināmais apkures
katls ir fiziski nolietojies un to nepieciešams nomainīt uz citu energoefektīvāku apkures katlu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra
sēdes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”,
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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas ar platību 312,9 m² Pasta ielā 5, Bauskā uz
laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Kalna ielā X, Bauskā
nomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ā. B. pilnvarotās personas A.V. iesniegums ar
lūgumu izskatīt jautājumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Izskatot A.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība 482 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu X, reģistrēta zemesgrāmatā
nekustamā īpašuma Kalna iela X, Bauska, kadastra Nr. X, sastāvā 1998.gada 18.augustā
(nodalījums Nr. 68). Nekustamā īpašuma īpašniece – Ā. B.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0062 atrodas daļa no Bauskas
novada pašvaldībai piederošās nepabeigtās jaunbūves ar adresi Baznīcas iela X, Bauska. Ar
Ā.B. 2011.gada 1.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums ar termiņu – 2012.gada 31.decembris.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19. un 27.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt līgumu ar Ā B par zemes vienības Kalna ielā X, Bauskā ar platību 482 m²,
kadastra apzīmējums X, uz kuras atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošā nepabeigtā
jaunbūve ar adresi Baznīcas iela X, Bauska, nomu uz 10 (desmit) gadiem.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X,X,X un X Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 10.oktobrī saņemts S. K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/828), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 0,8 platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004
0135, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0114, zemes vienību 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu .
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par
nekustamo īpašumu „ X”” zemes vienība 0,80 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „X”” zemes vienība 0,50 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „X”” zemes vienība 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu „Par zemes vienības
,,X” ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā piekritību” zemes vienība 1,0 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2012.gada 10.oktobra līdz 2012.gada 23.oktobrim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes
ēkā, Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā
„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.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt S. K., dzīvesvietas adrese: „X”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936,
zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskajai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.12.2012. 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 S. 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 pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem
„X” un „X” Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 25.septembrī saņemta (reģistrēta ar Nr.314.29/2314) Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Zemgales reģionālās nodaļas 24.09.2012.
vēstule Nr.2-10/4261 ,,Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem”. Vēstulē norādīts, ka VZD Zemgales reģionālās nodaļas arhīvā esošajos
dokumentos nav pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
nekustamajiem īpašumiem „X” un „X”. Šobrīd šiem īpašumiem reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nekustamo īpašumu „X” ar kadastra Nr. X un „X” ar kadastra Nr. X zemes vienību
esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir lauku zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.,
17.6.apakšpunktu un 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai 1,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve” uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101.
2. Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai 1,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve” uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienību piekritību
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra un 2009.gada 29.janvāra lēmumiem
„Par zemes lietošanas tiesības izbeigšanu” tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi personām (saskaņā ar pielikumiem), kuras nav izpildījušas
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienības, par kurām atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: tabula „Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Codes pagastā” uz 2
lp.
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Pielikums Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumam (prot.Nr.22, 38.p.)
Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Codes pagastā
Nr.
p.k

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Nekustamā
īpāsuma
kadastra Nr.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
platība ha

Pirmreizējais zemes
nomnieks

1.

„Vēsmiņas”

4052 001 0060

4052 001 0060

1,0

2.
3.
4.

„Salnas”
„Zelmeņi”
„Jomas”

4052 002 0067
4052 004 0222
4052 004 0401

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

„Jauncelmiņi”
„Laimas”
„Ausmas”
„Gordoni”
„Lāpstiņi”
„Burves”

4052 004 0411
4052 004 0482
4052 005 0085
4052 005 0136
4052 007 0102
4052 004 0285

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„Viesuļi”
„Dūnas”
„Beikas”
„Vīksnas”
„Dailes”
„Strēļi”
„Karūsiņas”
„Varavīksnes”

4052 002 0040
4052 004 0354
4052 004 0488
4052 004 0489
4052 004 0507
4052 007 0063
4052 007 0064
4052 009 0193

4052 004 0480
4052 004 0222
4052 004 0401
4052 004 0428
4052 004 0411
4052 004 0482
4052 005 0085
4052 005 0136
4052 007 0102
4052 004 0285
4052 004 0473
4052 002 0040
4052 004 0354
4052 004 0488
4052 004 0489
4052 004 0507
4052 007 0063
4052 007 0064
4052 009 0193
4052 007 0088

0,5
0,45
0,3
12,6
1,8
0,25
0,3
1,4
3,4
0,3
4,01
0,7
1,7
3,7
1,4
0,5
1,7
2
0,12
1,7

Zemes nomas
līguma reģistrācijas Nr.

T.K.

Zemes nomas
līguma
reģistrācijas
datums
26.11.2007.

A.M.

26.11.2007.

3-39/4052-14-PN

G.B.
R.P.
L.S.

26.11.2007.
31.10.2007.
26.11.2007.

3-39/4052-15-PN
3-39/4052-16-PN
3-39/4052-33-PN

A.K.
A.B.
M.L.
B.A.
J.M.
A.J.

26.11.2007.
26.11.2007.
26.11.2007.
26.11.2007.
26.11.2007.
31.10.2007.

3-39/4052-21-PN
3-39/4052-25-PN
3-39/4052-20-PN
3-39/4052-17-PN
3-39/4052-18-PN
3-39/4052-19-PN

R.Ţ.
A.D.
M.K.
J.Z.
V.P.
A.Ţ.
G.K.
A.V.
A.V.

28.08.2009.
28.08.2009.
25.02.2009.
28.08.2009.
18.03.2009.
18.03.2009.
02.03.2009.
26.08.2009.
26.08.2009.

3-39/40523-39/4052-32-PN
3-39/4052-2-PN
3-39/4052-26-PN
3-39/4052-5-PN
3-39/4052-7-PN
3-39/4052-3-PN
3-39/4052-27-PN
3-39/4052-29-PN

3-39/4052-13-PN

19.
20.
21.
22.
23.
24.

„Kalnbērzi”
„Norieši”
„Pavasari”
„Sējāni”
„Upes iela
12A”
„Dāliņu
darbnīcas”

4052 009 0204
4052 009 0223
4052 009 0226
4052 009 0241
4052 009 0250

4052 009 0204
4052 009 0223
4052 009 0226
4052 009 0241
4052 006 0250

0,5
0,2
0,12
0,2
0,3

E.E.
M.A.
A.Ū.
A.S.
Dz.S.

24.02.2009.
15.05.2009.
28.08.2009.
02.03.2009.
09.03.2009.

3-39/4052-1-PN
3-39/4052-8-PN
3-39/4052-30-PN
3-39/4052-6-PN
3-39/4052-4-PN

4052 002 0140

4052 002 0121

0,4

O.S.

18.05.2009.

3-39/4052-9-PN
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā daļas
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 16.oktobrī saņemts A. T. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/861), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemesgabalu 2,2 ha platībā
„Virsaišos”, Codes pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000104545.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību šī
gada 20.septembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu un 22.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt A. T., dzīvesvietas adrese: X, lauksaimnieciskai izmantošanai nekustamā īpašuma
„X”, kadastra Nr.X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 2,2 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.12.2012. 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 A. T. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0151
Mežotnes pagastā platības precizēšanu
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006
0151 piekrīt pašvaldībai.
Izvērtējot pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzi un salīdzinot Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskos datus,
konstatēts, ka teksta daļā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0151 platība ir 0,01
ha, bet grafiskajā daļā platība ir 0,17 ha. Apskatot minēto īpašumu dabā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0151 robežu kontūras neatšķiras no grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.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, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0151 platību no 0,01 ha uz
0,17 ha.
2. Noteikt, ka, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
un apvienošanu ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,079 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienības
platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X blakus atrodas pašvaldībai piekrītošā zemes
vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu,
zemes vienība 0,079 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienojama zemes vienībai 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, izveidojot vienu zemes vienību.
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikts, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar G. Š. ir noslēgusi zemes nomas līgumu
par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iznomāšanu. Zemes nomas līgums
tika izbeigts 2010.gadā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,079 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes
vienības 0,179 ha platībā, piešķirt nosaukumu „X”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
piekritību un apvienošanu ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienību 0,038 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un 0,091 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X atzīšanu par starpgabaliem un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X atbilst starpgabala statusam, jo zemes
vienību platības ir mazākas par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X un X blakus atrodas pašvaldībai piekrītošā
zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X. Lai veicinātu racionālu zemes
izmantošanu, zemes vienība 0,038 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,091
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X jāpievieno zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, izveidojot vienu zemes vienību. Atbilstoši grafiskajiem datiem apvienotās zemes
vienības platība ir 0,23 ha.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” ir izbeigusi lietošanas tiesības T. M. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un noteikusi, ka iepriekšminētā zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar F. S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu
par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iznomāšanu. Zemes nomas līgums
tika izbeigts 2012.gada 6.augustā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, 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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,038 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,091 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienību 0,038 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
4. Zemes vienību 0,091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar precizētu kopējo platību 0,23 ha, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
6. Zemes vienībai 0,23 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
piekritību un apvienošanu ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,092 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 14.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X atbilst starpgabalu statusam, jo zemes
vienību platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X atrodas blakus pašvaldībai
piekrītošajai zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kura ietilpst nekustamā
īpašuma „Varavīksnes” sastāvā. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība 0,2
ha platībā, kadastra apzīmējums X, un zemes vienība 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums X,
jāpievieno zemes vienībai 0,092 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, izveidojot vienu zemes
vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” ir izbeigusi lietošanas tiesības F. S. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un noteikusi, ka iepriekšminētā zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar F. S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu
par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iznomāšanu. Zemes nomas līgums
tika izbeigts 2012.gada 12.oktobrī.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,092 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
4. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes
vienības 0,392 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piešķirt nosaukumu „Vējiņu
lauciņš”.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
un apvienošanu ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X un X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,171 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienības
platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atrodas blakus pašvaldībai piekrītošai zemes
vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kura ietilpst nekustamā īpašuma „X” sastāvā,
un zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kura ietilpst nekustamā īpašuma
„X” sastāvā. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X jāpievieno
zemes vienībai 0,171 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, izveidojot vienu zemes vienību.
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” uz zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X zemes
lietošanas tiesības izbeigušās I. N. un noteikts, ka iepriekšminētā zemes vienība ir piekrītoša
pašvaldībai. 2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar I. N. ir noslēgusi zemes nomas
līgumu par zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iznomāšanu. Zemes nomas
līgums tika izbeigts 2010.gada 16.augustā.
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X ir izbeigušās N. T.. Par zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X netika noslēgts līgums ar zemes lietotāju N. T., bet ņemot vērā zemes vienības
platību, tā atbilst starpgabala statusam. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X platība ir 0,50 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,17 ha,
bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,14 ha.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienību platības un noteikt, ka:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,17 ha;
1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,50 ha;
1.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,14 ha.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienību 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,14 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
5.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kopējo platību 0,81 ha, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,151 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienības
platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, 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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,151 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,151 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 0,151 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienības
platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, 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, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,073 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. No zemes vienības 0,073 ha platībā, kadastra apzīmējums X, izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt tam nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 0,073 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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