Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

prot.Nr.9, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežgaļu pamatskola” vadītāja
iecelšanu amatā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka to, ka
novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības
iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
ņemot vērā to, ka 2012.gada 26.aprīlī ir saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma vēstule Nr.01-16/1820,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iecelt 2012.gada 2.jūlijā Juriju ZEĻČU, personas kods 070360-12807, Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora amatā.
2. Noteikt J.ZEĻČAM mēneša darba algu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba
samaksu pedagoģiskajiem darbiniekiem.
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Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pārskata
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.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:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības konsolidēto 2011.gada pārskatu.
Pielikumā : Bauskas novada pašvaldības konsolidētais 2011.gada pārskats uz 147 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes izveidi.
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, kurā noteikts, ka valsts
institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības var pieņemt
lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos, kā arī vadoties no nolikuma „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem” 22.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izveidot Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomi 7 (septiņu) locekļu
sastāvā, iekļaujot tajā piecus Bauskas novada iedzīvotājus, vienu Bauskas novada domes
deputātu un vienu Bauskas novada administrācijas pārstāvi:
Bauskas novada iedzīvotāji:
Ints JĀKOBSONS- uzņēmējs
Ina KRŪMIŅA- sociālā darbiniece
Guntis LIEPA- lauksaimnieks
Solvita ROTBERGA- kultūras un sporta speciāliste
Rita STRAUMĪTE- pedagoģe
Bauskas novada domes deputāte:
Vera PURMALE
Bauskas novada administrācijas darbiniece:
Ilze TIJONE
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Par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes
nolikuma apstiprināšanu.
Vadoties no Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem”,
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 Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikums uz 2 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

prot.Nr.9, 6.p.

Par Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.2
„Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas
kārtību Bauskas novadā” precizēšanu.
Bauskas novada dome 2012.gada 26.janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr.2 „Par
aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
(turpmāk – saistošie noteikumi). Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai
saistošie noteikumi tika nosūtīti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
2012.gada 2.martā Bauskas novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstule (reģistrēta ar Nr.538) ar ierosinājumu veikt precizējumus saistošajos
noteikumos.
Iepazīstoties ar vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja, ka ir veicami vairāki redakcionāli
precizējumi: jāmaina saistošo noteikumu nodaļu numerācijas – tās numurējamas ar romiešu
cipariem, kā arī saistošo noteikumu 1.punktā svītrojams termina saīsinājums iekavās „turpmāk –
saistošie noteikumi”, jo saistošajos noteikumos nav minēti citi saistošie noteikumi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) norāda, ka
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikts personu loks, kuras ir tiesīgas
saņemt aprūpes mājās pakalpojumus, savukārt kārtību, kādā klients maksā par šiem
pakalpojumiem, un kārtību, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja
viņš vai viņa apgādnieki to nespēj samaksāt, nosaka Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, līdz ar to aprūpes mājās
pakalpojumi ir sniedzami visām personām, kurām tas nepieciešams un par šķērsli nevar būt
personas noslēgtie uzturlīgumi, nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumi un citi privāttiesiskie
līgumi, līdz ar to attiecīgi precizējams saistošo noteikumu 3.1.apakšpunkts, svītrojams saistošo
noteikumu 18.5. un 30.6.apakšpunkts, 28.punkts. Balstoties uz minēto, svītrojams arī
18.7.apakšpunkts un precizējams vai svītrojams 18.6.apakšpunkts.
Ministrija ierosina veikt precizējumus saistošo noteikumu 11.punktā, norādot, ka atbilstoši
Ministru kabineta 2008. gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība” lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests
pieņem 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas un rakstiski informē par to
pakalpojumu pieprasījušo personu, kā arī ar pakalpojuma saņēmēju tiek noslēgts līgums.
Ministrija uzsver, ka precizējams saistošo noteikumu 16.punkts, nosakot aprūpes mājās
pamatuzdevumus atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 1.punkta
un 18.panta noteiktajam mērķim. Tāpat saistošajos noteikumos jānorāda sociālā dienesta
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtība atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.

Ministrija vērš uzmanību, ka tai netika nosūtīti saistošo noteikumu pielikumi un tie netika
norādīti saistošo noteikumu sadaļās, līdz ar to nepieciešams papildināt tos saistošo noteikumu
punktus, kur ir atsauces uz attiecīgajiem pielikumiem un tie nosūtāmi ministrijai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Precizēt Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par
aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Bauskas novadā”:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus
un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.”
Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Dienesta sociālā darba speciālists (sociālais darbinieks vai sociālais aprūpētājs) 5
(piecu) darba dienu laikā pēc visu norādīto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas
apmeklē klientu mājās vai slimnīcā, novērtē klienta vajadzības pēc sociālajiem
pakalpojumiem, aizpildot „Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem
novērtēšanas karti” (1.pielikums), novērtē nepieciešamās aprūpes mājās apjomu, aizpildot
„Aprūpes mājās pakalpojuma novērtēšanas karti” (2.pielikums) un izvērtē personas un viņa
ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas personas aprūpē.”
Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Pamatojoties uz veikto personas situācijas novērtēšanu, Dienests 10 (desmit) dienu
laikā pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosaka pakalpojuma
apjomu un aprūpes termiņu un noslēdz līgumu (3.pielikums) par pakalpojuma sniegšanu.”
Izteikt 16.1., 16.2. un 16.3.apakšpunktus šādā redakcijā:
„16.1. noteikt aprūpes mājās pakalpojuma saturu un apjomu, lai tiktu nodrošinātas
aprūpējamās personas pamatvajadzības;
16.2. periodiska šo aprūpes mājās pakalpojumu nepieciešamības pārskaitīšanu un,
vajadzības gadījumā, precizēšanu, lai nodrošinātu personas dzīves kvalitātes
nepazemināšanos;
16.3. personu apsekošana mājās viņām pieņemamā laikā, sadarbība ar sadzīves
pakalpojumu dienestiem, ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumiem, ārstniecības
iestādēm u.c. pakalpojumus sniedzošām institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām
organizācijām aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai.”
Svītrot 18.5.apakšpunktu.
Svītrot 18.6.apakšpunktu.
Svītrot 18.7.apakšpunktu.
Precizēt VI. nodaļu „Aprūpes mājās pakalpojumu samaksas kārtība”, izsakot to šādā
redakcijā:
„Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo personu skaita, sniegtā
pakalpojuma veida un līmeņa, nosakot stundas likmi Ls 1,50 (viens lats un 50 santīmu)
apmērā. Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu, tas tiek segts no
pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”
Svītrot 30.6.apakšpunktu.
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Pielikumā:
1. Precizētie Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumu Nr.2 „Par
aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Bauskas
novadā” uz 5 lp.
2. 1.- 4.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.2 uz 9 lp.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

prot.Nr.9, 7.p.

Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas novadā”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.9 „Kārtība,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Bauskas novadā”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.9 „Kārtība, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Bauskas novadā” uz 2 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī
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Par noteikumu „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu
finansēšanas kārtība” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr,10 „Bauskas novada amatierkolektīvu
vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Noteikumi Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu
finansēšanas kārtība” uz 7 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
vidusskola” attīstības plāna 2012.- 2014.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 „Uzvaras vidusskola”
attīstības plānu 2012.-2014.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
attīstības plāns 2012.-2014.gadam uz 26 lapām.
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Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu
un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
izdošanu.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumu Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam pilnveidotā redakcija tika apstiprināta kā galīgā
redakcija. Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēja iepazīties laika posmā no 2012.gada
5.marta līdz 2012.gada 30.martam Bauskas novada administrācijā un pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv un sniegt atsauksmes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 13.punktu un 43.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Ar Bauskas novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam spēkā stāšanos zaudē spēku
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas
plānojumiem”, kas apstiprināti ar Bauskas novada domes 2009. gada 24.septembra
lēmumu.
4. Lēmumu publicēt laikrakstā „Bauskas Dzīve”, „Bauskas Novada Vēstis” un „Latvijas
Vēstnesis”.
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Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam,
Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un
Vides pārskata gala redakcijas projekta sagatavošanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par Bauskas novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai” tika noorganizēta Bauskas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2012.gada 2.janvāra līdz 2012.gada
15.februārim. Sabiedriskās apspriešanas laikā no Bauskas novada iedzīvotājiem tika saņemti
ierosinājumi un priekšlikumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un Vides pārskata 1. redakcija atzinumu saņemšanai
tika nosūtīta darba uzdevumā minētājām institūcijām. Saņemtie atzinumi tika iestrādāti
pilnveidotajā redakcijā.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 22.marta lēmumu „Par Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam 1.redakcijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai tika
noorganizēta Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2012.gada 23.marta līdz 2012.gada
16.aprīlim. Sabiedriskās apspriešanas laikā no Bauskas novada iedzīvotājiem tika saņemti
ierosinājumi un priekšlikumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija un pilnveidotā Bauskas novada attīstības programma tika nosūtīta darba
uzdevumā minētājām institūcijām.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Sagatavot Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcijas projektu.
2. Iesniegt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcijas projektu
atzinuma saņemšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales
plānošanas reģionam.
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Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Rītausmu ciema rotaļu
laukuma rekonstrukcija” realizācijai.
Bauskas novada domē 2012.gada 12.aprīlī saņemts biedrības „Īslīces pagasta sieviešu
klubs „Rītausma”” iesniegums, kuram pievienota Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 10.10.2011. Nr.1-10/1793 lēmuma kopija un projekta kopējās
summas izmaiņu pamatojošo dokumentu kopijas. Iesniegumā lūgts piešķirt līdzfinansējumu Ls
365,90 apmērā projekta „Rītausmu ciema rotaļu laukuma rekonstrukcija” realizācijai.
Bauskas novada dome konstatēja, ka projekta 2011.gadā plānotās kopējās izmaksas sastāda
Ls 20 055,98, no kuriem Ls 18 000,00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums un Ls 2055,98 SIA „Gaižēni” līdzfinansējums ziedojuma veidā.
2011.gadā, veicot piedāvājumu salīdzināšanu zemākās cenas noteikšanai, tika noskaidroti
potenciālie izpildītāji projektā paredzētajiem darbiem:
- Rītausmu ciema rotaļu laukuma rekonstrukcija, izpildītājs SIA „Jūrmalas mežaparki”,
līguma summa Ls 12242,33;
- skeitparka konstrukciju elementu iegāde, izpildītājs SIA „Latvijas finieris”, līguma summa
Ls 4152,09;
- skeitparka laukuma pamatnes izbūve – asfaltēšana, izpildītājs SIA „Viona”, līguma summa
Ls 3661,56.
2012.gadā, uzsākot projekta realizāciju, SIA „Viona” atsauca savu piedāvājumu skeitparka
laukuma pamatnes izbūvei sakarā ar energoresursu un bitumena iepirkuma cenu kāpumu.
Ievērojot projekta ieviešanas nosacījumus un Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes norādījumus, līguma slēgšanas tiesības par skeitparka laukuma
pamatnes izbūvi tika piešķirtas nākamajam pretendentam SIA „Vides serviss” par 2011.gadā
piedāvāto cenu Ls 4027,46, kas par 365,90 latiem pārsniedz projektā sākotnēji plānoto SIA
„Viona” piedāvāto cenu.
Ievērojot iepriekšminētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodrošināt līdzfinansējumu biedrības „Īslīces pagasta sieviešu klubs „Rītausma”” projekta
„Rītausmu ciema rotaļu laukuma rekonstrukcija” realizācijai Ls 365,90 (trīs simti sešdesmit
pieci lati un 90 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta sadaļas
„Projektu sagatavošanas izdevumiem”.

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai līdzfinansējumu biedrībai „Īslīces pagasta sieviešu klubs „Rītausma””
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

prot.Nr.9, 13.p.

Par atbalstu projektam „Zudušās Bauskas atdzimšana kultūrtūrisma
attīstībai” .
Bauskas novada domē 2012.gada 18.aprīlī saņemts biedrības „Bauskas vecpilsēta”
iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta „Zudušās Bauskas atdzimšana kultūrtūrisma attīstībai”
ideju par septiņu informatīvo stendu uzstādīšanu Bauskas vecpilsētā.
Projektu plānots iesniegt Zemgales kultūras programmas 2012.gadam projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi ir septiņu informatīvo stendu izstrāde un izvietošana Bauskas pilsētā uz
pašvaldībai piederošās zemes Rīgas ielā 77B, kadastra Nr. 4001 005 0244, Dārza ielā 9, kadastra
Nr. 4001 004 0017, Plūdoņa ielā 21, kadastra Nr. 4001 004 0201, Rīgas ielā 35B, kadastra Nr.
4001 004 0251, Strautnieku ielas sākumā, kadastra Nr.4001 003 0183, Plūdoņa ielā 24, kadastra
Nr. 4001 003 0117, Dambja ielā 2, kadastra Nr. 4001 003 0147.
Kultūrkapitāla fonda nosacījumi nosaka, ka projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas biedrībām ir 100%.
Biedrība „Bauskas vecpilsēta” projekta īstenošanai stendu izvietošanu paredzējusi uz
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas vecpilsēta” projekta iesniegumu „Zudušās Bauskas atdzimšana
kultūrtūrisma attīstībai”.
2. Projekta atbalsta gadījumā atļaut uzstādīt informatīvos stendus uz pašvaldībai piederošās
zemes:
2.1. stends Nr.1 „Plosta tilts ar tvaikonīti „Gaigala””, Rīgas ielā 77B, kadastra Nr.4001 005 244;
2.2. stends Nr.2 „Korfa muiža”, Dārza ielā 9, kadastra Nr.4001 004 0017;
2.3. stends Nr.3 „Bauskas Sv.Trīsvienības baznīca”, Plūdoņa ielā 21, kadastra Nr.4001 004
0201;
2.4. stends Nr.4 „Ebreju sinagoga”, Rīgas ielā 35B, kadastra Nr.4001 004 0251;
2.5. stends Nr.5 „Baļķu pludināšana Mēmelē”, Strautnieku ielas sākumā, kadastra Nr.4001 003
0183;
2.6. stends Nr.6 „Pilsētas valdes nams”, Plūdoņa ielā 24, kadastra Nr.4001 003 0117;
2.7. stends Nr.7 „Brāļu Hofšovicu dzirnavas t.s. Lejas dzirnavas”, Dambja ielā 2, kadastra
Nr.4001 003 0147.
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku
ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
2011.gada 24.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Mežotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Mežotnes
pagasta Strēlnieku 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, 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
Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 163270,24
(viens simts sešdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit lati, 24 santīmi) 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.
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
2011.gada 24.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Mežotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Mežotnes
pagasta Garozas 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, 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
Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 86234,72
(astoņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit četri lati, 72 santīmi) 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.
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Par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecības procesa
uzsākšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā kā viena no pašvaldību
autonomajām funkcijām ir „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu”.
Savukārt Sporta likuma 7.pantā ir noteikta pašvaldību kompetence sporta jomā. Minētā
panta pirmās daļas 2.punktā paredzēts, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta
attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt
tās ar nepieciešamo aprīkojumu.
Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta sastādīšanā tika ņemtas vērā Bauskas
novada domes noteiktās prioritātes, tajā skaitā sporta būvju tehnisko projektu izstrādāšana.
Bauskas novada domes apstiprinātajā Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetā ir
paredzēti finanšu līdzekļi daudzfunkcionāla sporta un atpūtas centra (peldbaseina)
būvprojektēšanai.
2012.gada 8.martā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par daudzfunkcionālā sporta
un atpūtas centra būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu”. Saskaņā ar šo lēmumu laika
periodā no 2012.gada 9.marta līdz 2012.gada 30.martam atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
61.¹ panta pirmajā daļā, 61.² pantā un Bauskas novada pašvaldības nolikumā noteiktajam
par daudzfunkcionāla sporta un atpūtas centra (peldbaseina) būvniecības ieceri tika rīkota
publiskā apspriešana.
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti četri iedzīvotāju rakstveida komentāri
(ieteikumi), 2012.gada 22.martā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās
13 iedzīvotāji. 2012.gada 30.martā ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektori D.Ludriku
tikās iedzīvotāju interešu grupa (9 iedzīvotāji). Izteiktie viedokļi bija ieceri atbalstoši, taču tika
izteikti atsevišķi priekšlikumi attiecībā uz plānotās būvniecības apjomu, tajā skaitā peldbaseina
celiņu skaitu, papildtelpu - trenažieru zāles, aerobikas zāles, kafejnīcas nepieciešamību, kā arī
sēdvietu skaitu skatītāju tribīnēs. Iecerēto būvniecību pilnīgi noraidoši priekšlikumi netika
saņemti.
Ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 61.² panta ceturto un
piekto daļu, Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 107.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Salātu ielā 5A, Bauskā publiskās
apspriešanas rezultātus, atzīstot to, ka Bauskas novada iedzīvotāji būvniecību atbalsta.
2. Uzsākt daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Salātu ielā 5A, Bauskā būvniecības
procesu.
3. Apstiprināt lēmumam pievienoto daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Salātu ielā
5A, Bauskā projektēšanas uzdevumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” iesniegt
Bauskas novada Būvvaldē iesniegumu - uzskaites karti plānošanas un arhitektūras
uzdevuma saņemšanai.
5. Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Salātu ielā 5A, Bauskā būvprojektēšanu un
būvniecību finansēt šādā kārtībā:
5.1. būvprojektēšanu 2012.gadā - no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta
līdzekļiem;
5.2. būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību 2013.gadā - no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem un aizņēmuma Valsts kasē vai
kredītiestādē.
6. Par atbildīgo amatpersonu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Salātu ielā 5A,
Bauskā būvniecībā noteikt Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Feldmani.
7. Informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem un šo lēmumu
publicēt Bauskas novada pašvaldības mājaslapā internetā un Bauskas novada pašvaldības
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
8. Informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem un šā lēmuma
rezolutīvo daļu publicēt vietējā laikrakstā „Bauskas Dzīve”.
9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim
Veipam.
Pielikumā: 1. Publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums (kopsavilkums) uz 7 lp.
2. Projektēšanas uzdevums uz 1 lp.
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prot.Nr.9, 17.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Vides serviss” pamatkapitāla
palielināšanai.
Ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss”
saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par deleģēšanas līguma termiņa
pagarināšanu ar SIA „Vides serviss” laika periodā līdz 2015.gada 31.martam ir deleģēti
pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpstoši uzdevumi, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu
uzturēšana;
nolūkā stiprināt kapitālsabiedrības spējas nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus – nodrošinātu ielu uzturēšanas tehnikas iegādi,
noklausoties Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Feldmaņa ziņojumu par
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli, iespējām un uzņēmuma attīstības plāniem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 15.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta
pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem
SIA „Vides serviss” pamatkapitāla palielināšanai Ls 40 000 (četrdesmit tūkstoši latu).
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Par Bauskas pils telpu grupu nodošanu iznomāšanai.
Bauskas novada pašvaldība saskaņā ar Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas
plānu ir pārņēmusi nekustamo īpašumu „Bauskas pils”. Bauskas novada pašvaldība ir pārņēmusi
arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma
apritē”, tajā skaitā projekta īstenošanas rezultātā radītās vērtības.
Ar Bauskas pils kafejnīcas un viesnīcas telpu grupu iepriekšējo nomnieku zemnieku
saimniecību „Strīķeri” nomas tiesiskās attiecības izbeigtas 2011.gada augustā.
Ņemot vērā to, ka Bauskas pils viesnīcas un kafejnīcas telpu grupu iznomāšanas
jautājums nav atliekams, jo šādas aktivitātes ir paredzētas un īstenojamas saskaņā ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē”, kā
arī, iznomājot telpas, rastos iespēja iegūt papildu finanšu līdzekļus šā nekustamā īpašuma
uzturēšanai;
Ņemot vērā minētos apstākļus, uzklausot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja domes priekšsēdētāja vietnieka
J.FELDMAŅA ziņojumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.p., 10.p., 12.p., 65.p.,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Bauskas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Bauskas pils” ar kopējo platību 670,1 m², t.sk.: kafejnīcas telpas 242,8 m² platībā un
viesnīcas telpas 427,3 m² platībā.
2. Noteikt, ka nomnieks noskaidrojams mutiskā izsolē, un nomas objekts iznomājams līdz
2012.gada 31.oktobrim.
3. Apstiprināt nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru Ls 0,35 par 1 m2 mēnesī.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt nomas objekta nomas tiesību izsoli saskaņā ar 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”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

prot.Nr.9, 19.p.

Par Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļa, rentgena iekārtas ar
inventāra Nr.60130762, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 5.aprīlī saņemta Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” vēstule Nr.54, kurai pievienots M.B. iesniegums par vēlmi iegādāties
pašvaldībai piederošo dentālās rentgendiagnostikas aparātu ANTHOS AC, pamatlīdzekļa
Nr.60130762. Papildus pārvalde norādīja, ka minētā iekārta pašvaldības funkciju veikšanai nav
nepieciešama.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos pielikumus, Bauskas novada dome konstatēja:
Gailīšu pagasta padome 2005.gada 10.aprīlī iegādājusies un nodevusi ekspluatācijā
rentgena iekārtu ANTHOS AC (pamatlīdzekļa inventāra Nr.60130762) ar sākotnējo vērtību Ls
1150,00. Līdz šim brīdim minētais pamatlīdzeklis tiek nodots (iznomāts) M.B. (ārsta prakses
zobārstniecībā kods 4002-00011) zobārstniecības prakses nodrošināšanai, kas nodrošināja arī tās
ekspluatāciju un uzturēšanu. 2011.gada 31.decembrī (kopš 2008.gada 11.aprīļa) rentgena
iekārtas nolietojums ir 100%, atlikusī vērtība sastāda Ls 0,00.
Ievērojot to, ka šis pamatlīdzeklis netiek izmantots pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī
rada papildu izdevumus (licencēšana) un administratīvo slogu (nomas līgums, ikgadējas atskaites
radioloģijas dienestam) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” bilances
pamatlīdzekli „Rentgeniekārta ANTHOS AC” (pamatlīdzekļa inventāra uzskaites
Nr.60130762), atlikusī bilances vērtība 2012.gada 31.martā Ls 0,00.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” atsavināt rentgena
iekārtu ANTHOS AC, pārdodot par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim organizēt mantas novērtēšanu un veikt tās atsavināšanu, ievērojot
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta noteikumus.
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Par pašvaldības dzīvokļa „Elektriķi 1” - X, Codes pagastā izīrēšanu.
2012.gada 10.aprīlī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja Aušras
A., dzīv. „X, 2012.gada 9.marta iesniegumu, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Elektriķi 1”-X, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov.
Bauskas novada Ceraukstes pagasta pārvaldes speciālists A.A. iesniegumam pievienojis:
palīdzības reģistrā reģistrētās A.A. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Ceraukstes pagasta
padomes 2004.gada 21.septembra lēmumu „Par Aušras A. iesnieguma izskatīšanu”(21.09.2004.
prot.Nr.9, 26.p.) minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pašvaldības ir tiesīga izīrēt tai piederošu dzīvojamo telpu šajā likumā
noteiktajām personām, 14.panta septīto daļu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības
pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, un personas,
kuras dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai
starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurš nav privatizēts likumos „Par
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju” noteiktajā kārtībā, un kuras lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas
brīdī, šā likuma 20.pantu, kas nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai un tās nav atdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas
īrniekam vai citām personām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā arī
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2012. gada 10. aprīļa sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvoklis „Elektriķi 1”-X, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. nav
privatizējams, pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt Aušrai A., personas kods X, ģimenē 4 cilvēki, dzīvokli „Elektriķi 1”-X, Elektriķi,
Codes pag., Bauskas nov., kopējā platība 25,4 m2.

3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 25.aprīlim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas „Elektriķi 1”-X, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres
maksu 0,35 Ls/m2.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” viena mēneša laikā
ar A.A. noslēgt dzīvojamās telpas „Elektriķi 1”-X, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgumu.
6. Izslēgt A.A. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2011.gada 6.septembrī ar Aini M. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2012.gada 24. februārim. 2012.gada 22.martā saņemts
A.M. iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas
novadā īres līguma termiņu.
Iesniegumam A.M. pievienojis:
SIA „Bauskas namsaimnieks” 2011.gada 1.novembra izziņu Nr.1-6/14, kas apliecina to, ka
sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas novadā īrniekam A.M. 2012.gada 22.martā nav
īres un komunālo maksājumu parāda;
Sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. 2011.gada 6.septembrī īres līguma kopiju.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ainis M. īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma beigu termiņš ir 2012.gada 24.februāris.
A.M. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2012.gada 31.augustam.
2012.gada 22.martā īrniekam A.M. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar Aini
M., personas kods X, līdz 2012.gada 25.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskas, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar A.M.
noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par ēkas Pasta ielā 7, Bauskā nojaukšanu.
Bauskas novada pašvaldības īpašumā atrodas sabiedriskās tualetes ēka un zemesgabals
Pasta ielā 7, Bauskā. Tualetes ēka uzcelta pagājušā gadsimta 70.-80.gados un visā ekspluatācijas
laikā tajā ir veikts tikai kosmētiskais remonts.
Bauskas novada administrācijas pārstāvji apsekoja objektu dabā un konstatēja, ka ēka
ir fiziski un morāli nolietojusies un tai nepieciešams veikt kapitālo remontu. Tā kā ēkas platība ir
80 m², bet kapitālā remonta izmaksas var sasniegt Ls/m² 300, tad kopējās remontdarbu izmaksas
varētu būt aptuveni Ls 24 000. Izpētot citu pašvaldību pieredzi šajā jautājumā, ir priekšlikums
veco tualetes ēku Pasta ielā 7 nojaukt un tās vietā uzstādīt pilnīgi aprīkotu moduļa tipa tualeti,
kas izmaksātu lētāk, nekā kapitāli atremontēt esošo. Jautājums par sabiedriskas tualetes trūkumu
ir aktuāls un sakarā ar Bauskas Rātsnama atjaunošanu ir paredzams liels tūristu pieplūdums un
mūsdienīgas tualetes trūkums radītu problēmas tūristu apkalpošanā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām izstrādāt moduļa tipa tualetes piesaistes
projektu, paredzot vecās sabiedriskās tualetes ēkas Pasta ielā 7, Bauskā, kadastra apzīmējums
4001 004 0111 001, nojaukšanu un jaunas pilnīgi aprīkotas moduļa tipa tualetes uzstādīšanu.
2. Uzdot Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniekam Voldemāram Čačam pēc ēkas
nojaukšanas izslēgt 1.punktā minēto īpašumu no Bauskas novada pašvaldības īpašuma sastāva
Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu daudzfunkcionālajā
centrā „Lilijas”, Vecsaules pagastā.
Bauskas novada domē saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” iesniegums (reģistrēts ar Nr.904) ar lūgumu izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu
nomas līguma pagarināšanu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas” Vecsaules pagastā.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” iesniegumu,
Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomu
daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas” Vecsaules pagastā” Ivetai K. līdz 2012.gada 30.aprīlim tika
iznomāta nedzīvojamās telpas daļa daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas” Vecsaules pagastā 6 m²
platībā friziera pakalpojumu veikšanai. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta
pārvalde” 2011.gada 2.maijā ar I.K. noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kurā bija
noteikta nomas maksa par telpu lietošanu Ls 3,48 mēnesī, kā arī maksa par komunālajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija) Ls 0,90 mēnesī un par patērēto elektroenerģiju Ls 3,62
mēnesī, kopā Ls 8,- mēnesī. I.K. lūdz pagarināt nomas līgumu, nepalielinot nomas maksu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1.punktu, 4.2.2. apakšpunktu un 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” pagarināt
nedzīvojamās telpas daļas daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas” Vecsaules pagastā 6 m2 platībā
nomas līgumu ar Ivetu K. uz laiku līdz 2013.gada 30.aprīlim.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”X”, Codes pagastā ½
domājamās daļas atsavināšanu.
Bauskas novada domē 01.03.2012. saņemts un reģistrēts ar Nr.210 Olgas Z. iesniegums,
kurā izteikts lūgums atsavināt nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā.
Izskatot Olgas Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības ar platību 1,44 ha, kadastra apzīmējums X, un pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000498448.
Uz zemesgabala atrodas Olgas Z. īpašumā un Emīlijas A. tiesiskajā valdījumā esošā
dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu X un saimniecības ēka ar būves kadastra
apzīmējumu X, katrai ½ domājamā daļa.
2011.gada 20.jūlijā starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Codes pagasta pārvalde”
un Olgu Z. noslēgts zemes nomas līgums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz
kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai.
Saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatas nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000499967 Olgai Zubovai pieder ½. domājamā daļa no nekustamā īpašuma „X”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra
apzīmējumu X un saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu X.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.panta ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai ½ domājamo daļu no Bauskas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no apbūvēta
zemesgabala 1,44 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. 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 „X” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un
X Dāviņu pagastā piekritību.
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta padomes 2006.gada 31.maija lēmumu Guntim K.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,3 ha kopplatībā.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesības
izbeigšanu” noteikts, ka Guntim K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„X”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā 1,3 ha kopplatībā, t.sk. zemes vienību 0,9 ha platībā,
kadastra apzīmējums X, un zemes vienību 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 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.
Guntis K. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X un
X. Guntis K. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noslēdzis zemes nomas līgumu.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktu, 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta otro daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,X”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,9 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, un zemes vienība 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
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 „X” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Dāviņu pagastā piekritību.
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta padomes 1996.gada 26.septembra lēmumu Ivaram V.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,6 ha platībā.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesības
izbeigšanu” noteikts, ka Ivaram V. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību „X”,
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 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. Ivars V. ieguva
zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X. Ivars V. ir izmantojis
zemes nomas pirmtiesības un noslēdzis zemes nomas līgumu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X).
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktu, 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,X”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,6 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.

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 Dāviņu pagastā
piekritību.
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta padomes 1996.gada 26.septembra lēmumu Arvīdam K.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 7,7 ha platībā.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesības
izbeigšanu” noteikts, ka Arvīdam K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību X,
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā 7,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 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. Arvīds K. ieguva
zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X. Arvīds K. ir miris.
Arvīda K. mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst zemes starpgabala statusam atbilstoši
Publiskas mantas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, jo nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura atbilstoši Publiskas mantas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam ir starpgabals un par to pašvaldības dome
pieņēmusi lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,X”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība 7,7 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, saskaņā ar grafisko pielikumu ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
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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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
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prot.Nr.9, 28.p.

Par zemes vienības „X” ar kadastra apzīmējumu X Dāviņu pagastā
piekritību.
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta tautas deputātu padomes 1992.gada 28.februāra lēmumu
Edmundam D. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,1 ha platībā.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 25.jūlija lēmumu „Par zemes lietošanas tiesības
izbeigšanu” noteikts, ka Edmundam D. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
„X”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 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.
Edmunds D. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X.
Edmunds D. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noslēdzis zemes nomas līgumu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X), nojume (būves kadastra apzīmējums X), kūts (būves kadastra apzīmējums X) un garāža
(būves kadastra apzīmējums X).
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktu, 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma ,,Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,X”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība 1,1 ha
platībā, kadastra apzīmējums X, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.

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 apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
robežu precizēšanu.
Ar LR Centrālās zemes komisijas 2011.gada 17.oktobra lēmumu „Par zemes īpašuma
tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” Ināram V. ir atzītas īpašuma
tiesības uz Bauskas novada Mežotnes pagasta zemesgabalu 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X par bijušā Bauskas apriņķa Rundāles pagasta „X” zemes daļu 0,36 ha platībā
saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu shēmu. Ierādot dabā zemesgabala robežas, tika
konstatēts, ka šo zemes vienību nav iespējams racionāli izmantot tās konfigurācijas dēļ. Arī
blakus esošā Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
nav racionāli izmantojama. Tāpēc nepieciešams veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu un
precizēt šo zemes vienību robežas, lai tiktu izveidoti racionālas konfigurācijas zemesgabali.
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 4. un 5.punkts nosaka, ka, personai, kurai
zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” un par pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes ierīcības projektu neizstrādā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 4.,5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X robežas saskaņā ar pielikumu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„X” Mežotnes pagastā.
Bauskas novada domē 2011.gada 27.decembrī saņemts Bauskas novada Bāriņtiesas
iesniegums (iereģistrēts ar Nr.3083) ar lūgumu mainīt īpašumam „X” nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz apbūvi.
Izskatot Bauskas novada Bāriņtiesas iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X” Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, pieder
Denisam J. saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.X.
Nekustamais īpašums „X” 0,1703 ha kopplatībā, kadastra Nr.X, sastāv no divām zemes
vienībām: zemes vienības 0,1012 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienības 0,0691
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas
novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāts spēkā un novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem” apstiprināti Mežotnes
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2009. –
2021.gadam”, kurā nekustamais īpašums „X” ir plānots kā savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorijas.
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.,
14.¹,18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1 (V.Purmale), „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X, platībā
0,1012 ha, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X, platībā 0,0691 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
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 nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām un ceļiem Codes pagastā.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienības,
uz kurām atrodas pašvaldības ceļi, noteiktas kā pašvaldībai piekrītošas. Ceļiem lēmumā netika
piešķirti nosaukumi.
Veicot pašvaldības ceļu un ielu reģistra sakārtošanu un analizējot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) teksta daļas datus, tika
konstatēts, ka visas zemes vienības – pašvaldības ceļi NĪVKIS ir reģistrēti vienā īpašumā. Tāpēc
nepieciešams katram ceļam izveidot atsevišķu īpašumu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām un ceļiem uz tām Codes pagastā
piešķirt nosaukumus un izveidot no tām atsevišķus īpašumus:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
4052 004 0584
4052 004 0580
4052 005 0132
4052 006 0187
4052 007 0125
4052 004 0587
4052 009 0452

Īpašuma nosaukums
Beikas - Mazčikas
Ziedāji - Apsāji
Kļavas - Skarlauki
Uz Guntu fermu
Smēdes - Simbrukas
Pumpuri - Jaunsporti
Saimniecības ceļš

Platība ha
0,3
0,4
1,1
0,2
0,8
0,3
0,05

2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X Codes pagastā
apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienība
0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X noteiktas kā pašvaldībai piekrītošas.
Zemes vienības atrodas Codes pagasta Jauncodes ciemā un uz tām atrodas pašvaldības
ceļš (bez nosaukuma), kas nodrošina piekļūšanu 13 privātmāju saimnieciskajiem pagalmiem.
Veicot pašvaldības ceļu un ielu saraksta sakārtošanu un analizējot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskās daļas datus,
atzīstams, ka iepriekš minētās zemes vienības ir jāapvieno vienā nekustamā īpašumā un
apvienošanas rezultātā izveidotajai zemes vienībai ir precizējama platība. Pēc NĪVKIS grafiskās
daļas datiem zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X kopplatība ir 0,10 ha.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X vienā zemes vienībā, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Apiņu ceļš”.
3. Pašvaldības ceļam (inženierbūvei), kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Apiņu ceļš” zemes
vienības, piešķirt nosaukumu ,,Apiņu ceļš”.
4. Precizēt izveidotā nekustamā īpašuma „Apiņu ceļš” zemes vienības platību no 0.15 ha
uz 0,10 ha.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaļai iekļaut Apiņu ceļu Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā.
6. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.9, 33.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X, X un X Codes pagastā
apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienība
0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X un zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteiktas kā pašvaldībai
piekrītošas.
Zemes vienības atrodas Codes pagasta Jauncodes ciemā un uz tām atrodas pašvaldības
ceļš (bez nosaukuma), kas nodrošina piekļūšanu 8 privātmājām.
Veicot pašvaldības ceļu un ielu saraksta sakārtošanu un analizējot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskās daļas datus,
atzīstams, ka iepriekš minētās zemes vienības ir jāapvieno vienā nekustamā īpašumā un
apvienošanas rezultātā izveidotajai zemes vienībai ir precizējama platība. Pēc NĪVKIS grafiskās
daļas datiem zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X, X un X kopplatība ir 0,30 ha.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 ,,Pašvaldību ceļa un ielu reģistrācijas un
uzskaites kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X, X un X vienā zemes vienībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lauku iela”.
3. Pašvaldības ceļam (inženierbūvei), kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Lauku iela” zemes
vienības, piešķirt ielas statusu un nosaukumu ,,Lauku iela”.
4. Precizēt izveidotā nekustamā īpašuma „Lauku iela” vienības platību no 0.35 ha uz 0,30 ha.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaļai iekļaut Lauku ielu Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā.
6. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.9, 34.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X Codes pagastā
apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienība
0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,50 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X noteiktas kā pašvaldībai piekrītošas.
Uz zemes vienībām atrodas pašvaldības ceļš (bez nosaukuma).
Veicot pašvaldības ceļu un ielu saraksta sakārtošanu un analizējot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskās daļas datus,
atzīstams, ka iepriekš minētās zemes vienības jāapvieno vienā nekustamā īpašumā ar divām
zemes vienībām.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X vienā nekustamā īpašumā,
sastāvošā no divām zemes vienībām saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Rudzi – Kviešu ferma”.
3. Pašvaldības ceļam (inženierbūvei), kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Rudzi – Kviešu ferma”
zemes vienībām, piešķirt nosaukumu „Rudzi – Kviešu ferma”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaļai iekļaut ceļu „Rudzi – Kviešu ferma” Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā.
5. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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prot.Nr.9, 35.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un
X Codes pagastā apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību, uz kurām
atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” 3.punktu zemes vienība
0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X noteiktas kā pašvaldībai piekrītošas.
Zemes vienības atrodas Codes pagasta Jauncodes ciemā un uz tām atrodas pašvaldības
ceļš (bez nosaukuma), kas nodrošina piekļūšanu 10 privātmājām un pašvaldības sociālajai mājai.
Veicot pašvaldības ceļu un ielu saraksta sakārtošanu un analizējot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) grafiskās daļas datus,
atzīstams, ka iepriekš minētās zemes vienības ir jāapvieno vienā nekustamā īpašumā un
apvienošanas rezultātā izveidotajai zemes vienībai ir precizējama platība. Pēc NĪVKIS grafiskās
daļas datiem zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un Xkopplatība ir 0,3 ha.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.un 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 ,,Pašvaldību ceļa un ielu reģistrācijas un
uzskaites kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X vienā zemes vienībā, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu ,,Ošu iela”.
3. Pašvaldības ceļam (inženierbūvei), kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Ošu iela” zemes
vienības, piešķirt ielas statusu un nosaukumu ,,Ošu iela”.
4. Precizēt izveidotā nekustamā īpašuma „Ošu iela” zemes vienības platību no 0.25 ha
uz 0,30 ha.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaļai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavot materiālus Ošu ielas iekļaušanai Bauskas
novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā.
6. Noteikt, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.9, 36.p.

Par grozījumiem Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, zemes vienības ar kadastra Nr.X
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un mērķa noteikšanu.
Codes pagasta padome 2007.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 25.panta pirmo daļu un likuma „Par zemes lietošanu uz zemes ierīcību”
33.pantu, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi personām,
kuras nebija izpildījušas Pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumus. Ar šo
lēmumu zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas arī Leonam S. uz zemes vienību ,,X” 4,4 ha
platībā, kadastra apzīmējums X. Pašvaldības rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu, ka Leons
Skudra ir saņēmis lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi 4,4 ha platībā.
Ar Codes pagasta Zemes komisijas 1996.gada 30.oktobra lēmumu Nr.17 Leonam S. ir
atzītas īpašumtiesības uz „X” zemi 10,6 ha platībā. Ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas
2003.gada 12.jūnija lēmumu Nr.251/1.14.2. Leonam S. ir atjaunotas īpašumtiesības uz „X” māju
zemi 8,39 ha platībā ar nosaukumu ,,X”, nosakot, ka par pārējo zemes platību tiks pieņemts
atsevišķs lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu. Šāds lēmums nav sekojis.
Leonam S. iespējams atjaunot īpašuma tiesības uz 2,2 ha zemes. Zemes vienība „PX” 4,4
ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir lielāka, tātad zemes pastāvīgās lietošanas tiesības bija
izbeidzamas uz 2,2 ha zemes.
Uz iepriekš minētās zemes vienības atrodas Leonam S. piederošā dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas. Ar Bauskas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X un ēkām uz tās piešķirts nosaukums un adrese: Mazā iela X, Code,
Codes pag., Bauskas nov., LV-3910.
Leons S. norāda, ka zeme 2,2 ha platībā, uz kuru viņam izbeigušās zemes lietošanas
tiesības, ir nepieciešama ēku uzturēšanai, un viņš vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 20.un 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu un
3.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 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” 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemes vienības 4,4 ha platībā, kadastra apzīmējums X, zemesgabalu 2,2 ha platībā,
par kuru ir atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo ,,X” zemi saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals.
2. Atcelt Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” (prot.Nr.12, 10§) daļā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Leonam S. uz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
3. Atdalītajai zemes vienībai 2,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „X”.
4. Atdalītajai zemes vienībai 2,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X, zemesgabalu 0,1 ha platībā pašvaldības
ceļa uzturēšanai saskaņā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals.
6. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platībā piešķirt nosaukumu ,,Valsts ceļš V1018 –
Zemdegas”.
7. Noteikt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
tās vārda zemesgrāmatā.
8. Noteikt, ka paliekošā zemes vienība 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ar adresi Mazā
iela X, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
9. Zemes vienībai 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
9.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0, 25 ha;
9.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, platība
1,95 ha.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Leonu S. šā lēmuma 8.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
11. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 27.martā saņemts Hervitas P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/767), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,1 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 11.aprīļa līdz 2012.gada 25.aprīlim 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Hervitai P., dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,1 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2012. 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 Hervitu P. 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 daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 19.martā saņemts Lilijas B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.26/264), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 0,67 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 apzīmējumu X ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laika periodā no
2012.gada 11.aprīļa līdz 2012.gada 25.aprīlim 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Lilijai B., dzīvesvietas adrese: „X”, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 0,67 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Liliju B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par 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 daļas Īslīces pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 15.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Maz-Annīcas”, reģistrācijas Nr. 43601002790, kuru pārstāv vadītājs Indulis Š., iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/666), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļu 1,3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X” Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.524.
Nekustamais īpašums „X” 37,82 ha kopplatībā kadastra Nr. X sastāv no 15 zemes
vienībām, t.sk. zemes vienības 1,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laika periodā no
2012.gada 11.aprīļa līdz 2012.gada 25.aprīlim 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 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Maz-Annīcas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X daļu 1,3 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2012. 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 sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Maz-Annīcas” 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 divu daļu Ceraukstes pagastā
iznomāšanu.
Bauskas novada domē 2012.gada 20.martā saņemts Jāņa R. iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.26/267), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X divas daļas 1,67 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 2,8 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 laika
periodā no 2012.gada 11.aprīļa līdz 2012.gada 25.aprīlim tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājas lapā 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 R., dzīvesvietas adrese: „X”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X divas daļas 1,67 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2012. 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 R. 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 grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Uzklausot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vecākā meistara (transportā) A.Juškevica priekšlikumus par automobiļa
un autobusu vadītāju racionālu darba laika uzskaiti, nepilnu summētā darba laika noteikšanu,
stundas tarifa likmes piemērošanu un pašvaldības līdzekļu racionālu izlietošanu atbilstoši
apstiprinātajam budžetam,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 30.jūlijā) 2.pielikumā „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatpersonu un darbinieku saraksts”
sadaļā „Saimnieciskā nodaļa” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt sadaļas pirmās rindas trešajā kolonnā vārdu „Mēnešalga Ls” ar vārdiem
„Mēnešalga un stundas tarifa likme Ls”;
1.2. izteikt sadaļu no 22. līdz 31.punkatm šādā redakcijā:
22. Automobiļa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks)
Ls 3,10/h
23. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
24. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
25. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
26. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
27. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
28. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
29. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
30. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
31. Autobusa vadītājs (nepilns (80 st.mēn.) summēts darba laiks )
Ls 3,10/h
1.3. papildināt sadaļu ar 32.punktu, iekļaujot jaunu amata vienību „Autobusa vadītājs” uz
nepilnu (80 st.mēn.) summēto darba laiku ar stundas tarifa likmi Ls 3,10.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai veikt grozījumus darba
līgumos darbiniekiem, kuri ieņem šā lēmuma 1.2. un 1.3.punktā minētos amatus.
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Par noteikumu „Par apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtību Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un
darbiniekiem” apstiprināšanu.
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības iestādēs taisnīgu un pamatotu
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu kārtību un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu; Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas
8.punktu, 42.panta pirmo un devīto daļu, Pārejas noteikumu 8.6 punkta 7.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.12 „Par apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtību Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem”
saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.12 „Par apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtību Bauskas novada pašvaldības
iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” uz 3 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo saziņas līdzekļu izmantošanu
domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības
izpilddirektoram.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.pantu un Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus” 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 2 (J.Feldmanis, V.Veips),
NOLEMJ:
1.

2.

Noteikt domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības
izpilddirektoram amata pienākumu nodrošināšanai, pašvaldības institūciju darbu
koordinēšanai un pašvaldības funkciju izpildes veikšanai, stacionāro un mobilo tālruņu
limitus mēnesī:
Stacionārā tālruņa numurs

Lietotājs

63922231
63922233
63922237
Mobilā tālruņa numurs

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pašvaldības izpilddirektors

5,00
5,00
5,00

29245522
29392166
29409560

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pašvaldības izpilddirektors

15,00
15,00
15,00

Limits (Ls)

Noteikt, ka 1.punktā minētajiem stacionārā un mobilā tālruņa lietotājiem jāievēro Bauskas
novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktā noteiktais.
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