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 31.maijā

prot.Nr.10, 2.p.

Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.–2030.gadam,
Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam un Vides pārskata
apstiprināšanu.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcijas projektu sagatavošanu” sagatavota Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcija.
Ņemot vērā Zemgales plānošanas reģiona 2012.gada 18.aprīļa atzinumu Bauskas novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam pilnveidotajai redakcijai, Zemgales plānošanas reģiona
2012.gada 21.maija atzinumu Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2012.-2030.gadam, Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 26.aprīļa atzinumu Nr.14 Vides
pārskatam un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,
21.panta pirmo un trešo daļu, 22.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.–2030.gadam”
(pielikumā).
2. Apstiprināt „Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Vides pārskatu”
(pielikumā).
3. Lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu” publicēt
pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv un laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
4. Iesniegt apstiprināto „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam”,
„Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Vides pārskatu” Zemgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Sporta centrs „Mēmele””.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs ”Mēmele”” direktora Zinta Alkšņa
2012.gada 14.maija iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu Ls 22 099,79 (summa tiks precizēta pēc iepirkuma veikšanas) no
rezerves fonda līdzekļiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” āra
basketbola sporta laukumu rekonstrukcijai sporta bāzē Pilskalna ielā 26, Bauskā.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu datortehnikas un programmatūras
iegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas
novada domes 02.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu” un ņemot vērā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktā iepirkuma
rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu no rezerves fonda datortehnikas un programmatūras iegādei šādām
Bauskas novada pašvaldības iestādēm:
Iestāde
Bauskas novada administrācija
Bauskas novada Sociālais dienests
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Bauskas Kultūras centrs
KOPĀ
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Ls
29 424
5289
2827
688
38228
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Par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas Mūzikas skolas
remontdarbiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktora V.Fricsona
21.05.2012. iesniegumu Nr.7 „Par invalīdu uzbrauktuvi”, kā arī Bauskas novada administrācijas
izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2012/017 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” 5.daļas „Bauskas Mūzikas skolas invalīdu uzbrauktuves izbūve” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu Ls 642 (seši simti četrdesmit divi lati) apmērā 2012.gadā no rezerves
fonda līdzekļiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
Mūzikas skola” invalīdu uzbrauktuves izbūvei.
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Par saistošos noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 46 lp.
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines
ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
2010.gada 10.septembrī noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/011/002
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Vecsaules
pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam”
20.panta pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2012.
gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 162 073
(viens simts sešdesmit divi tūkstoši septiņdesmit trīs lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2013.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

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 31.maijā

prot.Nr.10, 8.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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” šādu grozījumu:
svītrot no saraksta sadaļu „Amatierkolektīvi”.
Pielikumā: Bauskas Kultūras centra amatpersonu un darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces
vidusskola” attīstības plāna 2012.–2015.gadam saskaņošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” attīstības
plānu 2012.– 2015.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola”
attīstības plāns 2012.–2015.gadam uz 29 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības iestādes
„Pamūšas speciālā internātpamatskola” saimniecisko darbinieku amatu
saraksta apstiprināšanu.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
2012.gada 14.maija atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības likuma 14.panta 17.punktu, 59.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” saimniecisko darbinieku amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” saimniecisko darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” saimniecisko darbinieku amatu saraksta apstiprināšanu.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
2012.gada 14.maija atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības likuma 14.panta 17.punktu, 59.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
internātvidusskola” saimniecisko darbinieku amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu.

„Mežotnes

Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
internātvidusskola” saimniecisko darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.

„Mežotnes
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Par nometņu darbības saskaņošanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.
Dienas nometne „Darbīgais strops”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr. 29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 11.06.2012. līdz 15.06.2012., Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 8 gadiem un 4 pedagogi.
2.
Dienas nometne „Mirdzošie jāņtārpiņi”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr. 29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 18.06.2012. līdz 22.06.2012., Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 9 līdz 10 gadiem un 4 pedagogi.
3.
Diennakts nometne „Skudru pūznis”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”, nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr. 29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 25.06.2012. līdz 29.06.2012., Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 25 bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem un 7 pedagogi.
4.
Diennakts nometne „Radošā pasaule”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”, nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr. 29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 02.07.2012. līdz 05.07.2012., Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 25 bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem un 7 pedagogi.
5.
Dienas nometne „Mazais pētnieks”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”, nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr. 29595827,

nometnes darbības laiks un vieta: no 09.07.2012. līdz 13.07.2012., Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas pilsētas pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 25 bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem un 7 pedagogi.
6.
Dienas nometne „Mana un tava pasaule”:
nometnes organizētājs: biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”,
nometnes vadītāja: Linda Jakutāviča, tālr. 27124060,
nometnes darbības laiks un vieta: no 09.07.2012.līdz 13.07.2012., Rūpniecības iela 7, Bauska,
Bauskas nov.,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 2 pedagogi.
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksas noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.1 panta pirmo daļu, 13.pantu,
lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju,
kā arī dzīvojamo telpu uzturēšanu un noteiktu vienotu īres maksas aprēķināšanas kārtību,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa (turpmāk -īres maksa) dzīvojamām telpām Bauskas
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk - dzīvojamās telpas) tiek aprēķināta, izmantojot
šādu formulu:
ĪM = (Īliet + Īaps) x Pldz, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī);
Īliet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Īaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas
precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto
terašu platībai – koeficientu 0,3.
2. Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļu, ko īrnieks maksā
par dzīvojamās telpas lietošanu (Īliet) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Īliet =

(

Dzkv x Īnpg
12

) : Pldz, kur

Dzkv – dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība (lati pēc Valsts zemes dienesta datiem);
Īnpg – īpašuma nolietojuma procents gadā.
3. Aprēķinot dzīvojamās telpas lietošanas maksā ietilpstošo nolietojuma procentu gadā, izmanto
lineāro metodi, kas paredz, ka dzīvokļa vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar šo metodi

4.

5.

6.

7.

8.

dzīvokļa nolietojumu aprēķina no kadastra reģistrā uzrādītās kadastrālās vērtības, nosakot
2 (divi) % nolietojuma likmi gadā.
Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs:
dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Īaps) – ir vienāds ar attiecīgās
dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami
šādi obligātie maksājumi:
5.1.
dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka
noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā
telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;
5.2.
likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā
noteikto, paaugstinātā īres maksa piemērojama no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvojamo telpu apsaimniekotājiem:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Bauskas namsaimnieks”, SIA „Īslīces
ūdens”, pagastu pārvaldēm normatīvajos aktos un dzīvojamo telpu īres līgumos noteiktā
kārtībā izdarīt nepieciešamos grozījumus dzīvojamo telpu īres līgumos attiecībā uz īres
maksas apmēra izmaiņām.
Noteikt, ka īres maksas daļa, ko šā lēmuma 7.punktā minētie apsaimniekotāji saņem no
īrniekiem par dzīvojamās telpas lietošanu, ir atsevišķi uzskaitāma, uzkrājama, izlietojama
Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu atjaunošanai un apsaimniekotājiem tā vienu
reizi divos mēnešos (līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20.datumam) ir jāieskaita
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā,
vienlaikus iesniedzot attiecīgu atskaiti par aprēķinātajiem, iekasētajiem maksājumiem un to
parādiem.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa
pansionāts „Derpele” nolikumā.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”
direktora A.Feldmaņa iesniegtos priekšlikumus iestādes darbības pilnveidošanai un šo
priekšlikumu īstenošanai nepieciešamajiem pasākumiem,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito daļu, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda
un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un
pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai,
lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.un 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, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izveidot un iekļaut pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” šādu pakalpojuma sniegšanas vietu, izveidojot to kā
iestādes struktūrvienību:
1.1. Dārza iela 7 k-1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
1.2. struktūrvienības Dārza iela 7 k-1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, sniedzamie
pakalpojumi: ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina
mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi aprūpēt.
2. Izdarīt iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā (apstiprināts Bauskas
novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
2.1. izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.3. Dārza iela 7 k-1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901”;
2.2. apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma pielikumu „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
3. Piešķirt papildus finansējumu Ls 29829,00 (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit
deviņi lati un 00 santīmi) no rezerves fonda līdzekļiem iestādei „Vispārējā tipa pansionāts
„Derpele”” jaunās struktūrvienības izveidošanai, nepieciešamā inventāra, pamatlīdzekļu

iegādei, atlīdzībai un uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī aprūpētāju atlīdzības
palielināšanai.
4. Uzdot iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” direktoram Alvim Feldmanim līdz
2012.gada 29.jūnijam pakalpojuma sniegšanas vietu Dārza iela 7 k-1, Bauskā:
4.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajām prasībām sagatavot sociālās aprūpes pakalpojumu
sniegšanai;
4.2. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo
pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no
tā” noteiktajā kārtībā reģistrēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
5. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumus.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim
Veipam.
Pielikumā: Vispārējā tipa pansionāts „Derpele” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 28.aprīlī saņemts Valentīnas M., dzīvojošas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam V.M. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Bauskas namsaimnieks” 28.04.2012. izziņu Nr.1-6/16 ”Par īres dzīvokļa Mēmeles ielā X,
Bauskā maksājumiem” un dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
kopiju.
Izskatot V.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Valentīna M. īrē dzīvokli Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2012.gada 25.maijam.
Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei V.M. 2012.gada 28.aprīlī nebija īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokļa Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar Valentīnu
M., personas kods X, līdz 2015.gada 30.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 04.07.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bērzkalnu šautuves piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas
Republikas Zemessardzei.
Bauskas novada domē 2012.gada 11.maijā saņemts Rekrutēšanas un jaunsardzes centra
Jaunsardzes departamenta 3.novada nodaļas Bauskas 508.jaunsargu vienības (turpmāk – RJC)
vadītāja jaunsargu instruktora Z.Kalēja iesniegums, kurā izteikts lūgums nekustamo īpašumu
„Bērzkalnu šautuvi” nodot Latvijas Republikas Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona
2.inženiertehniskās rotas rīcībā. Iesniegumā norādīts, ka Bauskas novada dome 2012.gada
29.martā pieņēma lēmumu „Par Bērzkalnu šautuves piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
Rekrutēšanas un jaunsardzes centram”, taču, izvērtējot šautuves iekštelpu tehnisko stāvokli
atklājies, ka ir nepieciešams tajās veikt remontdarbus. RJC budžetā finanšu līdzekļi
remontdarbiem nav paredzēti.
Bauskas novada domē 2012.gada 11.maijā saņemts Latvijas Republikas Zemessardzes
54.inženiertehniskā bataljona 2.inženiertehniskās rotas (turpmāk - Rota) komandiera – kapteiņa
R.Šķeltiņa iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot Rotai bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Bērzkalnu šautuve”, kadastra Nr.4068 003 0240 (adrese:
„Bērzkalnu šautuve”, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov.). Iesniegumā norādīts, ka Rota
uzņemas veikt nepieciešamos remontdarbus un materiālu iegādi par saviem finanšu līdzekļiem.
Iegūstot „Bērzkalnu šautuves” telpas lietošanā, tiks turpināta sadarbība ar RJC, organizējot
teorētiskās un praktiskās nodarbības šaušanā.
Bauskas novada dome atzīst, ka atbalsta sniegšana RJC un Rotas darbības nodrošināšanai
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir lietderīga un atbalstāma.
„Bērzkalnu šautuves” telpas ir piemērotas teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām
šaušanai ar dažāda veida ieročiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
5.panta trešā daļa nosaka aizliegumu nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā
citām personām. Šā likuma 5.panta otrās daļas 2².punkts paredz izņēmuma gadījumu – ja
pašvaldības mantu nodod lietošanā valsts iestādei.
Zemessardzes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Zemessardzes likums. Šā
likuma 2.pantā noteikts, ka Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, kuras mērķis ir
iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un kura piedalās valsts
aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem. Likuma
9.panta pirmajā daļā paredzēts, ka Zemessardze, valsts un pašvaldību iestādes, privātpersonas un
to apvienības sadarbojas likumā noteikto uzdevumu izpildē.
Atbilstoši „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
5.panta trešajai daļai lēmumā par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā ir jānorāda šāda
informācija: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un
apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās mantas lietošanas vai

izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; citi
nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un
atbilstošu izmantošanu.
Šā likuma 5.panta sestajā daļā paredzēts, ka, pamatojoties uz lēmumu par pašvaldības
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, noslēdzams rakstveida līgums.
Ievērojot visus iepriekšminētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 9.panta pirmo daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta
otrās daļas 2².punktu, 5.panta trešo un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot Latvijas Republikas Zemessardzei bezatlīdzības lietošanā Zemessardzes
54.inženiertehniskā bataljona 2.inženiertehniskajai rotai līdz 2017.gada 31.maijam Bauskas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, „Bērzkalnu šautuve”, Bērzkalni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr.4068 003 0240.
2. Noteikt, ka Zemessardzei bezatlīdzības lietošanā piešķirtais nekustamā īpašuma
objekts „Bērzkalnu šautuve” izmantojams Bauskas 508.jaunsargu nodaļas un Zemessardzes
54.inženiertehniskā bataljona 2.inženiertehniskās rotas praktisko nodarbību (teorētiskajām un
praktiskām nodarbībām šaušanai ar dažāda veida ieročiem) nodrošināšanai.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai noslēgt ar
Latvijas Republikas Zemessardzi nekustamā īpašuma objekta bezatlīdzības lietošanas līgumu,
paredzot tajā šādus būtiskus noteikumus:
3.1. līgums izbeidzams gadījumā, ja Zemessardze gada laikā no līguma noslēgšanas
dienas nav veikusi objekta „Bērzkalnu šautuve” telpu remontdarbus;
3.2. „Bērzkalnu šautuve” telpas izmanto citiem mērķiem vai piešķīrusi lietošanas tiesības
trešajām personām.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par
Bērzkalnu šautuves piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un jaunsardzes centram”.
Pielikumā: Bērzkalnu šautuves plāns, remontdarbu tāme uz 2 lp.
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Par nekustamā īpašuma bezatlīdzības līguma termiņa pagarinājumu ar SIA
„Tunkūni”.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu „Par nekustamā
īpašuma bezatlīdzības līguma slēgšanu ar SIA „Tunkūni” ciema Tunkūni ūdensapgādes
nodrošināšanai”, 2010.gada 22.jūnijā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Brunavas pagasta
pārvalde” ar SIA „Tunkūni” noslēdza nekustamā īpašuma bezatlīdzības (patapinājuma) līgumu
uz laiku līdz 2012.gada 1.jūnijam. Saskaņā ar šo līgumu Brunavas pagasta pārvalde lieto
zemesgabalu 0,70 ha platībā ūdensapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām „Saliņas” un
„Atpūtas” Tunkūnos, Brunavas pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 14.maijā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma bezatlīdzības
(patapinājuma) līguma termiņa pagarināšanu uz diviem gadiem. SIA „Tunkūni” valdes loceklis
G.Tarvids piekrīt līguma termiņu pagarināt uz vienu gadu.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai sagatavot un noslēgt ar SIA „Tunkūni” vienošanos par 2010.gada 22.jūnijā
noslēgtā bezatlīdzības (patapinājuma) līguma termiņa pagarinājumu līdz 2013.gada 31.maijam.
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Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu nodošanu SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība”.
Bauskas novada domē 2012.gada 13.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” iesniegums (reģistrēts ar Nr.921), kurā
izteikts lūgums izvērtēt lietus notekūdeņu apsaimniekošanu Bauskas pilsētas teritorijā.
Izskatot SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde
un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Notekūdeņu
(lietusūdens, sniega kušanas rezultātā radies ūdens) sistēma Bauskas pilsētā ir Bauskas novada
pašvaldības īpašums.
Bauskas pilsētas kopējais notekūdeņu sistēmas tīklu garums ir aptuveni 4,6 km, no kuriem
2.8 km ir slēgtie tīkli, bet 1,8 km vaļējie notekgrāvji un tos nosacīti var sadalīt četrās neatkarīgās
sistēmās: Zaļās/Kalna ielu kolektors, Salātu ielas kolektors, Bērzu/Dārza/Biržu ielu kolektors un
Uzvaras ielas kolektors. Uz visiem četriem notekūdeņu sistēmas kolektoriem ir izveidotas
attīrīšanas iekārtas ar smilšu ķērājiem, kā arī eļļas un naftas produktu uztvērējiem. 2012.gadā
paredzēts uzbūvēt piekto notekūdeņu sistēmas kolektoru – Pionieru ielas rajonā. Lai notekūdeņu
sistēma pilsētā darbotos un nerastos plūdi, kas apdraudētu iedzīvotājus, ir nepieciešams veikt
regulāru notekūdeņu sistēmas, filtru un notekūdeņu uztvērējaku tīrīšanu un skalošanu, kā arī
notekgrāvju caurteku tīrīšanu. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” ir ilgstoša pieredze, pietiekami resursi, lai veiktu notekūdeņu sistēmas
apsaimniekošanu Bauskas pilsētā.
Lai nodrošinātu no pašvaldības autonomās funkcijas „notekūdeņu savākšana, novadīšana
un attīrīšana” izrietošo pārvalde uzdevumu izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta desmito daļu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
Bauskas novada pašvaldības autonomajā funkcijā izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi –
nodrošināt notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, tajā skaitā – nodrošināt regulāru
notekūdeņu sistēmas, filtru un notekūdeņu uztvērējaku tīrīšanu un skalošanu, kā arī
notekgrāvju caurteku tīrīšanu Bauskas novada Bauskas pilsētā.
2. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes un SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
2010.gada 17.maijā noslēgtajā līgumā „Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2010.gada 17.maija līgumā uz 1 lp.
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Par dzīvojamās mājas Pionieru ielā X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
Bauskas novada domē 15.05.2012. saņemts Birutas Daigas S. iesniegums par dzīvojamās
mājas Pionieru ielā 3, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņai kā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Birutas Daigas S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
dzīvojamā mājā Pionieru ielā 3, Bauskā ar kadastra apzīmējumu X ir 27 dzīvokļu īpašumi. Visi
dzīvokļi ir privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
un ierakstīti zemesgrāmatā. Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas
pārvaldnieku ievēlēta Biruta Daiga S. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Pionieru ielā 3, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Pionieru ielā X, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 3252 m² (kadastra Nr. X) pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai Birutai Daigai S., personas kods X.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli
Jolantu Ķikuti sagatavot nekustamā īpašuma Pionieru ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
nodošanas un pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Pīrāgi” X
Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada domē 05.04.2012. saņemts un reģistrēts ar Nr.317 Marinas G. iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut viņai iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli
„Pīrāgi”X, Gailīšu pagastā.
Izskatot Marinas G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais
īpašums „Pīrāgi” Gailīšu pagastā, kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības ar platību 0,4849
ha, kadastra apzīmējums X, un divstāvu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums X, ar 6
dzīvokļu īpašumiem, no kuriem 3 dzīvokļi privatizēti saskaņā likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvoklis „Pīrāgi”X nav izīrēts, ilgstoši nav apdzīvots un ir
izdemolēts. Pašvaldības funkciju veikšanai minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 17.punktu,
Dzīvokļu 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, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokļa īpašumu „Pīrāgi”X, Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo
platību 35,5 m², dzīvojamās mājas „Pīrāgi” un zemesgabala, kadastra apzīmējums X,
0,4849 ha platībā 355/2196 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
„Pīrāgi”X, Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 35,5 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 0,4849 ha platībā 355/2196
domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Autostāvvieta”
Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 16.februārī saņemts un reģistrēts ar Nr.713 SIA
„Lielzeltiņi” iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā Bauskas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Autostāvvieta”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot SIA „Lielzeltiņi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Autostāvvieta”, Ceraukstes pagastā, kadastra Nr. 4050 001 0575,
sastāv no zemes vienības ar platību 691 m², kadastra apzīmējums 4050 001 0575, un saskaņā ar
Bauskas zemesgrāmatas nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000498025 pieder Bauskas novada pašvaldībai. Pašvaldības funkciju izpildei minētais
nekustamais īpašums nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 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, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Autostāvvieta” Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050 001 0575, kas sastāv no neapbūvēta
zemesgabala 691m² platībā.
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.
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 nekustamā īpašuma „2.iecirkņa mehānisko darbnīcu garāžas Nr.27, 28,
29” ar kadastra Nr.X Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” iesniegums (reģistrēta ar Nr.865) ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „2.iecirkņa mehānisko darbnīcu garāžas Nr.27, 28,
29”ar kadastra Nr.X iznomāšanu vai atsavināšanu.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” iesniegumu,
Bauska novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības ar platību 911m²,
kadastra apzīmējums X, un trīs garāžas ēkām ar kopējo platību 342,9 m², būvju kadastra
apzīmējumi X, X, X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu
nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000430068. Pašvaldības funkciju
veikšanai minētais nekustamais īpašums pašreiz nav nepieciešams.
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. un 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes vienību ar
platību 911 m², kadastra apzīmējums X, kopā ar uz tās esošajām trīs garāžu ēkām ar kopējo
platību 342,9 m², kadastra apzīmējumi X, X, X, Gailīšu pag., Bauskas nov., nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē, un noteikt nomas termiņu – 3 (trīs) gadi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt nomas
līgumu saskaņā ar izsoles rezultātiem.
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Par nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Codes pagastā piekritību pašvaldībai, platības precizēšanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem X, kurām Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika
konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Ar Codes pagasta Zemes komisijas 1996.gada 9.oktobra lēmumu Nr.16.1.1. Codes
pagasta padomei piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,6 ha platībā daudzdzīvokļu mājas „X”
uzturēšanai.
Uz zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X atrodas daudzdzīvokļu māja „X”, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X un ar to saistītajai ēkai – dzīvojamai mājai
VZD Valsts adrešu reģistrā reģistrēta adrese: „X”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu
klasifikatora kods 103608493).
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 2,6 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.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, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X platību no 2,6 ha uz 2,1 ha.
2. Noteikt, ka zemes vienība „X” 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai „X” 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
3.1. platībai 0,1 ha – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve, NĪLM kods 0701;
3.2. platībā 2,0 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts,
ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, 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 vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam.
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.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0519 platība ir
0,3 ha, tāpēc nepieciešams precizēt zemes vienības platību.
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”, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0519 platību no 0,3 ha uz 0,2 ha.

2. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X izveidot kā atsevišķu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „X”.
4. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējums 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.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka nav veikta
zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”.
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu akciju sabiedrībai
„Latvenergo” ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „110 kV EPL” 1 ha platībā,
kadastra apzīmējums X. Akciju sabiedrība „Latvenergo” par iepriekšminēto zemes vienību nav
interesējusies un to nav apsaimniekojusi.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo tam nav
iespējams nodrošināt piekļuves iespējas.
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 strapgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, 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”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.

2. Zemes vienībai 1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā sadali.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu zemes vienība „X” 0,5 ha platībā
atzīta par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošu zemi.
Uz zemes vienības atrodas vairākām personām piederošas būves:
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000096143 Annai P. piederošais būvju īpašums „X”, kadastra Nr.X, kas
sastāv no katlu mājas, būves kadastra apzīmējums X, un noliktavas, būves kadastra apzīmējums
X.
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000080820 zemnieku saimniecībai „Ābelītes” piederošais būvju īpašums
„Transportbāze”, kadastra Nr.X, kas sastāv no gāzes noliktavas, būves kadastra apzīmējums X.
Lai zemes īpašumu varētu sasaistīt ar būvju īpašumu, nepieciešams no zemes vienības
„Vītoliņi” ar kadastra apzīmējumu X atdalīt zemesgabalu 0,06 ha platībā, kas nepieciešams
gāzes noliktavas uzturēšanai un pievienot to kā atsevišķu zemes vienību nekustamajam
īpašumam „Transportbāze” ar kadastra Nr.X.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumu” 2.10., 28.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemes vienības 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X, zemesgabalu 0,06 ha platībā
saskaņā ar grafisko pielikumu un pievienot to nekustamajam īpašumam „Transportbāze”,
kadastra Nr.X, kā atsevišķu zemes vienību.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,06 ha platībā un ēkai uz tās gāzes noliktavai ar kadastra
apzīmējumu X piešķirt adresi: X, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 (adrešu klasifikatora
kods 106242112).
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt precizētas.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X (Draudzības iela X)
Codes pagastā apvienošanu un piekritību pašvaldībai.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika
konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un
būves – ūdenstornis ar kadastra apzīmējumu X un artēziskais urbums ar kadastra apzīmējumu X.
VZD Zemgales reģionālā nodaļa ar 2011.gada 5.septembra aktu Nr.14-06-21/252 zemes
vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir ieskaitījusi rezerves zemes fondā. Zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu X atrodas starp pašvaldības ielu – Draudzības ielu un zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas pašvaldības ūdenstornis un artēziskais
urbums. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X var kalpot par vienīgo piekļuves iespēju
pašvaldības iepriekšminētajiem ūdenssaimniecības objektiem. Tāpēc šī zemes vienība ir
pievienojama zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X un izveidojams kā viens pastāvīgs
īpašums ar adresi: X, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901.
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 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pievienot zemes vienību, kadastra apzīmējums X, 0,1 ha platībā zemes vienībai „Draudzības
iela X” ar kadastra apzīmējumu X, izveidojot vienotu īpašumu.
2. Noteikt, ka apvienotā zemes vienība 0,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības „X”, kadastra apzīmējums X, Codes pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 7.maijā saņemts Svetlanas G. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/400), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes „Ciņu lauks” daļu 4,5 ha
platībā, kadastra apzīmējums X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes vienībai „X” 5 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, piešķirts starpgabala statuss un noteikta piekritība Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 28.aprīlī 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Svetlanai G., dzīvesvietas adrese: X, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes
vienības „X”, kadastra apzīmējums X, daļu 4,5 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai
saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Svetlanu G. 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.
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 31.maijā

prot.Nr.10, 29.p.

Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X, Codes pagastā daļas
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 3.maijā saņemts Andra Ķ. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/396), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības „X”, kadastra
apzīmējums X, daļu 3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.409.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 28.aprīlī 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Andrim Ķ., dzīvesvietas adrese: X, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes
vienības „X”, kadastra apzīmējums X, daļu 3 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Andri Ķ. 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 nekustamajam īpašumam
„X” Mežotnes pagastā.
Bauskas novada domē 2012.gada 19.aprīlī saņemts Jura S. iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.29/356) ar lūgumu mainīt īpašumam „X” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālās dzīvojamās māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
Izskatot J.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Juris S. ir noslēdzis zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „X” Mežotnes pagastā,
Bauskas novadā, kadastra Nr.X, kas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju masīvā,
iznomāšanu.
Nekustamais īpašums „X” ar kadastra apzīmējumu X sastāv no zemes 0,3 ha platībā un
dzīvojamās mājas, klēts, šķūņa un kūts. Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā 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” nekustamajam īpašumam „X” ir noteikta plānotā
izmantošana – 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. un
18.punktu, 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”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „X” Mežotnes pagastā zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
X, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods
0601 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 zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 18.aprīlī saņemts Armanda S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/341), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību „X” 3,1 ha
platībā, kadastra apzīmējums X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā sadalīšanu, piekritību un nosaukuma piešķiršanu” zemes
vienība „X”, kadastra apzīmējums X, ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.214 „Par zemes
pārvaldības koncepcijas” 1.3.punktu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un
pārvaldītāju noteiktas vietējās pašvaldības. Lai novērstu pašvaldības teritorijā esošo
lauksaimniecībā izmantojamo zemju degradāciju – lauksaimniecībā izmantojamo zemju
aizaugšanu, kuras rezultātā zūd augsnes kvalitāte, būtiski ir veicināt lauksaimniecībā
izmantojamo zemju izmantošanu. Tāpēc, ievērojot iepriekš teikto, pašvaldība ir ieinteresēta savā
teritorijā esošo, valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
iznomāšanā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 3.aprīlī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2. un 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Armandam S., dzīvesvietas adrese: „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes
vienību „X” 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, uz laiku, kamēr stāsies spēkā likums par
rezerves fonda zemes izmantošanu, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Armandu Strazdiņu 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 vienību ar kadastra apzīmējumu X, X, X Vecsaules pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 19.aprīlī saņemts Roberta M. iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.26/354), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X– 0,5 ha platībā, X – 0,7 ha platībā, X – 1,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par lietošanas
tiesību izbeigšanu” zemes vienība 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums X, zemes vienība 0,7 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, zemes vienība 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir
piekrītošas 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 5.janvāra līdz 2012.gada 19.aprīlim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un mājaslapas sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav
izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Robertam M. trīs zemes vienības: zemes vienību 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
X, zemes vienību 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, zemes vienību 1,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Robertu M. 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „X” Brunavas pagastā
piekritību.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta Zemes komisijas 1997.gada 22.maija lēmumu Anitai
I. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,9 ha platībā.
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesības izbeigšanu.” noteikts, ka Anitai I.-A. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību „X”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī.
Anita I.-A. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X. Zemes nomas līgums netika noslēgts.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Bauskas novada domē saņemts Anitas I.-A. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/239), kurā
atsakās no zemes lietošanas tiesībām uz zemes vienību „X”, Brunavas pagastā, 0.9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai un uz
attiecīgās pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,X” Brunavas pagastā 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir
starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X „X” Brunavas pagastā
piekritību un platības precizēšanu.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta TDP 1992.gada 25.februāra 20.sasaukuma 12.sesijas
lēmumu Ernestīnei D. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,5 ha platībā.
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesības izbeigšanu.” noteikts, ka Ernestīnei D. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību „X” Brunavas pagastā, Bauskas novadā 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2006.gada 1.septembrī.
Ernestīne D. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X. Ernestīne D. mirusi. Ernestīnes D. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes
nomas pirmtiesības un noslēguši zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai un uz
attiecīgās pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,3 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta 11.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ,,X”, Brunavas pagastā, 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir
starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai „X” Brunavas pagastā ar kadastra apzīmējumu X precizēt platību no 0,5 ha uz
0,3 ha.

3. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 14.maijā saņemts Ţ. Rasmas Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības „Ķērpji”, reģistrācijas Nr.43601008280, kuru pārstāv īpašniece Rasma
Ţ., iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/413), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt
zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 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 iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 24.aprīļa līdz 2012.gada 8.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, juridiskā adrese:
„Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 7.maijā saņemts Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku
saimniecības „Ķērpji”, reģistrācijas Nr.43601008280, kuru pārstāv īpašniece Rasma Ţ.,
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/403), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes
vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 1,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 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 iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 24.aprīļa līdz 2012.gada 8.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, juridiskā adrese:
„Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” 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.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 31.maijā

prot.Nr.10, 37.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 7.maijā saņemts Ţ.s Rasmas Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības „Ķērpji”, reģistrācijas Nr.43601008280, kuru pārstāv īpašniece Rasma
Ţ., iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/403), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 2,0 ha platībā Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu ,,Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā sadalīšanu, piekritību un nosaukuma piešķiršanu”
zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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 iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 10.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, juridiskā adrese:
„Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
daļu 2,0 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ţ. Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas
iznomāšanu J.S.
Bauskas novada domē 2012.gada 12.aprīlī saņemts Jāņa S. iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.26/330), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 2,5 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 18,3 ha platībā ar kadastra 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 iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 24.aprīļa līdz 2012.gada 8.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Jānim S., dzīvesvietas adrese: X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 2,5 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Jāni S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā daļas
iznomāšanu V.K.
Bauskas novada domē 2012.gada 22.martā saņemts Veltas K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/274), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,9 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 18,3 ha platībā ar kadastra 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 iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 24.aprīļa līdz 2012.gada 8.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Veltai K., dzīvesvietas adrese: X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,9 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Veltu K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu”.
Bauskas novada dome ir saņēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba
grupas priekšlikumu par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa izslēgšanu no atsavināmās
tehnikas saraksta, kas ir apstiprināts ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra domes
sēdes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu”.
Atkārtoti izvērtējot atsavināmo transportlīdzekļu sarakstā iekļautās vieglās automašīnas
MAZDA 3 (valsts reģistrācijas numurs X, izlaiduma gads 2005.) tehnisko stāvokli un
automašīnas remontam nepieciešamos finanšu līdzekļus, atzīstams, ka šī automašīna ir
izslēdzama no atsavināmo transportlīdzekļu saraksta.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu” šādu grozījumu:
svītrot 1.5.2.apakšpunktu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Centralizētās grāmatvedības nodaļai atjaunot transportlīdzekli – vieglo automašīnu
MAZDA 3 (valsts reģistrācijas numurs X, izlaiduma gads 2005.) Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” pamatlīdzekļu sarakstā.
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Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļa FORD GALAXY
atsavināšanu.
Bauskas novada dome ir saņēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba
grupas priekšlikumu par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
turējumā esoša transportlīdzekļa FORD GALAXY (valsts reģistrācijas numurs X) atsavināšanu.
Izvērtējot transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tā ikdienas noslogojumu pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā to, ka pašvaldības rīcībai ar mantu ir jābūt
racionālai un lietderīgai, atzīstams, ka transportlīdzeklis ir nododams atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
6.panta otro daļu, 8.panta otro un piekto daļu, 10.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” turējumā esošo automašīnu FORD GALAXY,
valsts reģistrācijas numurs X, izlaiduma gads 1998., pamatlīdzekļa inventāra uzskaites
Nr.802, atlikusī bilances vērtība 2012.gada 31.maijā Ls 0,00.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai:
2.1. iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai priekšlikumu par mantas
izsoles komisijas sastāvu;
2.2. organizēt mantas novērtēšanu, izmantojot sertificēta speciālista pakalpojumus;
2.3. iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai priekšlikumu par mantas
nosacīto cenu;
2.4. izstrādāt un iesniegt Bauskas novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai mantas
izsoles noteikumus;
2.5. organizēt un veikt mantas izsoli atbilstoši Bauskas novada domes priekšsēdētāja
apstiprinātiem izsoles noteikumiem un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam.
3. Noteikt, ka mantas nosolītājam ir jāatlīdzina Bauskas novada pašvaldībai mantas
atsavināšanas izdevumi (mantas novērtēšana, sludinājumu publicēšana un citi attiecināmie
izdevumi).
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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” 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 30.maija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
skolotājai Valentīnai L. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” par
ieguldījumu izglītībā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
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