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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 2.p.

Par A.Feldmaņa atbrīvošanu no iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” direktora amata
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.jūnijā saņemts Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka Alvja Feldmaņa iesniegums.
Iesniegumā norādīts, ka 2013.gada 1.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Alvis
Feldmanis ievēlēts par Bauskas novada domes deputātu. 2013.gada 18.jūnijā – jaunievēlētās
Bauskas novada domes pirmajā sēdē Alvis Feldmanis ievēlēts par Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku. No 2000.gada 20.jūlija Alvis Feldmanis ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele‖‖ direktors.
2013.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par pašvaldībām‖, kas paplašina
pašvaldības deputātu amatu savienošanas ierobeţojumus. Grozījumi likumā, kas attiecas uz
amatu savienošanas ierobeţojumiem un aizliegumiem, paredz, ka pašvaldības domes deputātam
aizliegts ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, taču šis aizliegums
neattiecas uz izglītības, kultūras, veselības un sporta iestāţu vadītāju un viņu vietnieku amatiem.
Iestāde, kurā Alvis Feldmanis ieņem vadītāja amatu, ir sociālo pakalpojumu sniedzējs – tā ir
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija un ir reģistrēta sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, līdz ar to šī iestāde neatbilst iepriekš minētajiem izņēmumiem.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, atzīstams, ka uz Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Alvi Feldmani attiecas likuma „Par pašvaldībām‖ 38.panta otrās daļas
4.punktā minētais amatu savienošanas aizliegums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖ 8.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2013.gada 31.jūlijā Alvi Feldmani no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele‖‖ direktora amata.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājiem Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Saimnieciskās nodaļas
vadītājam Jānim Kalinkam un Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniecei
Sarmītei Oļehnovičai nodrošināt materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu un
pieņemšanu konkursa kārtībā izvēlētajam iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele‖‖
vadītājam.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 3.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” direktora iecelšanu amatā
Pamatojoties uz 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 iestāţu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un
ievērojot pretendentu uz iestādes „Vispārēja tipa pansionāts ‖Derpele‖‖ direktora amata vietu
izvērtēšanas komisijas ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruţa, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ 2 (A.Novickis, A.Spriņķe),
NOLEMJ:
1. Iecelt Intu Savicku, personas kods xxxx, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele‖‖ direktora amatā ar 2013.gada 1.augustu.
2. Noteikt Intai Savickai mēnešalgu Ls 800 (astoņi simti lati).
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Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.SpriņķeR.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats uz 47 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 6.punkts noteic, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budţetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļauţu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 35.panta ceturto un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem‖‖ saskaņā ar pielikumu.
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem‖‖ rakstiski un elektroniski atzinuma saņemšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem‖ uz 2
lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 25.jūlijā
prot.Nr.3, 5.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

Nr.9

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17
„Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem‖ šādus grozījumus:
1. Aizstāt 11.2.apakšpunktā skaitli „75‖ ar skaitli „90‖; 14.1.apakšpunktā skaitli „40‖ ar skaitli
„50‖ un 16.1.apakšpunktā skaitli „250‖ ar skaitli „500‖.
2. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās
likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai aizbildniecībā esošiem bērniem, un ja bērni
nav sasnieguši 20 gadu vecumu; vidusskolas posmā, ņemot vērā, vai skolēnam nav ilgstošu
neattaisnotu stundu kavējumu (vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī).‖
3. Izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā:
„26.1 Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām,
vai aizbildniecībā esošiem bērniem.‖
4. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
„27. Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums līdz mācību pusgada beigām.‖
5. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm, ja tās likumā
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai aizbildniecībā esošiem bērniem.‖
6. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:
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„30. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma) mācību procesa nodrošināšanai, un tas tiek
piešķirts par katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes bērnu no
daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērnu), vai aizbildniecībā esošiem bērniem, kuri apmeklē
valsts vispārējās izglītības iestādes (pamatskolu, vidusskolu, izņemot internātskolas) un nav
sasnieguši 20 gadu vecumu.‖
7. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu
veidā vai natūrā, samaksājot par mācību gada uzsākšanai nepieciešamajām precēm.‖
8. Izteikt 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„36.2. smagu slimību gadījumos saskaņā ar ārstu atzinumu un kam nav paredzēts valsts
finansējums, pēc personas/ģimenes ienākumu un sociālās situācijas izvērtējuma, piešķir vienai
personai pabalstu līdz Ls 250 gadā.‖
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozs
vienam cilvēkam 2013.gada jūnijā bija Ls 180,43 un no
Centrālās statistikas pārvaldes datiem redzams, ka šim
skaitlim ir tendence ar katru mēnesi pieaugt.
Aizvadītā gada laikā patēriņa cenas palielinājās par 1,6 %,
tai skaitā precēm cenas pieauga par 2 %, bet
pakalpojumiem par 0,5 %.
Bauskas novadā vidējais apkurei patērētās siltumenerģijas
daudzums uz 1m2 daudzdzīvokļu ēkās, kurām enerģijas
izlietojuma uzskaiti un maksas aprēķinus veic
SIA „Bauskas siltums‖ abonentu daļa, pieaudzis no Ls
146,30 kWh/m2 2011./2012.gada apkures sezonā līdz Ls
163,06 kWh/m2 aizvadītajā sezonā.
Līdz šim Bauskas novadā dzīvokļa pabalsts tika piešķirts
trūcīgām personām un ģimenēm, kurās visi ģimenes
locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi, ja viņu
vidējie ienākumi mēnesī uz 1 personu nepārsniedz
75 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās
darba algas valstī. Ievērojot augošās cenas, būtu
jāpaaugstina vidējo ienākumu slieksnis vientuļajiem
pensionāriem un invalīdiem, kas ir viena no sabiedrības
neaizsargātākajām daļām.
Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmērs ir Ls 32
mēnesī (par katru bērnu). Atlīdzības par aizbildņa
pienākumu pildīšanu apmērs ir Ls 38 mēnesī. Atlīdzības
apmērs nav atkarīgs no aizbildnībā esošo bērnu skaita.
Šie pabalsti ir daudz mazāki, nekā saņem audţuģimenes,
kaut aizbildņa funkcijas un atbildība par bērnu ir līdzīgas,
tādēļ ir priekšlikums aizbildnībā esošajiem bērniem
nodrošināt brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs, kā arī pabalstu mācību gada uzsākšanai.
Līdzšinējais pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu
segšanai nesasniedza savu mērķi, jo reti kurš klients spēj
samaksāt Ls 1000 par nepieciešamo palīdzību, daudziem
iedzīvotājiem nesamaksājama summa ir arī, piemēram, uz
pusi mazāka.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek paaugstināts vidējo ienākumu uz personu slieksnis
vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem no 75 % no
attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba
algas valstī līdz 90 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošās minimālās darba algas valstī, kā arī malkas pabalsta
apmērs no 40 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī līdz 50 %.
Tiek paplašināts brīvpusdienu saņēmēju skaits, iekļaujot
aizbildnībā esošos bērnus, kā arī precizēta brīvpusdienu
7

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

saņemšanas kārtība.
Tiek paplašināts pabalsta mācību gada uzsākšanai
saņēmēju loks, iekļaujot aizbildnībā esošus bērnus, kā arī
precizēta pabalsta saņemšanas kārtība.
Precizēts saistošo noteikumu punkts, kurš nosaka iespējas
saņemt pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu samaksai.
Palielināts vienreizējā pabalsta lielums stihisku nelaimju
gadījumos no Ls 250 līdz 500.
Plānots, ka dzīvokļa pabalsta apmērs palielināsies vidēji
par 30 % no 2013. gadam plānotajiem līdzekļiem dzīvokļa
pabalstam, kas 2013. gadā ir Ls 69600. Pēc pašreizējām
prognozēm
līdzekļu
ietaupījums
ir
plānotajam
GMI pabalstam, kas vismaz daļēji segtu plānotās papildu
izmaksas dzīvokļa pabalstam.
Bauskas novadā aizbildniecībā ir 79 bērni.
2012.gadā pabalstu mācību gada uzsākšanai saņēma
180 novada bērni, 2013. gadā šis pieaugums plānots līdz
240 bērniem.
Plānots, ka brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs
un skolās no pašvaldības budţeta papildus tiktu segtas
43 aizbildniecībā esošiem bērniem.
Analizējot pašreizējo situāciju pabalstu jomā, plānots, ka
maksimāli papildus nepieciešamā summa gadā nepārsniegs
Ls 12 000.
Nav attiecināms

Paliek līdzšinējā pabalstu piešķiršanas kārtība
Nav notikušas
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Latvijas Republika
BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901, tālr. 63922238, fakss
63924522, dome@bauska.lv

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija sēdē
(prot.Nr.7, 20.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2010.gada 22.jūnijā

Nr.17

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem
(30.09.2010.grozījumi Nr.23; 27.01.2011.grozījumi Nr.1; 30.06.2011.grozījumi Nr.14;
25.09.2012.grozījumi Nr.17; 28.02.2013.grozījumi Nr.4; 25.07.2013.grozījumi Nr.9)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu,
kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām personām, (ģimenēm),
lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto
izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir personām (ģimenēm), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas Bauskas
novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
4. Pabalstu izmaksas iespējas izvērtē reizi mēnesī, saskaņojot ar budţeta iespējām. Ja ir
apmierināts pamatots Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, Bauskas novada
pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudţeta ir tiesīga izmaksāt arī
citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
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6. Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu ( turpmāk tekstā – GMI ) līmeņa nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
6.4. pabalsti sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām):
6.4.1. pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai;
6.4.2. brīvpusdienas izglītības iestādēs un Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
6.4.3. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
6.5. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
6.6. pabalsts audţuģimenēm.
II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā
III. Dzīvokļa pabalsts
8. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai mājas (turpmāk tekstā mājokļa) uzturēšanas izdevumu segšanai, ietverot maksu par apsaimniekošanu, īri un
pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības
pabalstiem.
9. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts par mājokļiem, kuros ir centralizēta vai individuālā gāzes,
elektrības vai malkas apkure.
10. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir šajos noteikumos noteiktajām personām un ģimenēm,
kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Bauskas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un dzīvo atbilstoši norādītajai adresei.
11. Dzīvokļa pabalstu piešķir:
11.1. trūcīgām ģimenēm (personām) uz trūcīgās personas statusa laiku;
11.2. ģimenēm, kur visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi, ja viņu
vidējie ienākumi mēnesī uz 1 personu nepārsniedz 90 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī. (Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
12. Vienam mājoklim tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts
tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.
13. Dzīvokļa pabalsts labiekārtotos daudzdzīvokļu mājokļos ar centralizētu apkuri un
individuālajās mājās ar gāzes apkuri:
13.1. pabalstu piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
13.1.1. mājsaimniecībai, kura sastāv no vienas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā Ls 15
mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;
13.1.2. mājsaimniecībai/ģimenei, kuras sastāvā ir divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā
Ls 20 mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;
13.1.3. mājsaimniecībai/ģimenei, kuras sastāvā ir trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir
ne vairāk kā Ls 25 mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;
13.2. pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu;
13.3. pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo pakalpojumu (namu apsaimniekošana, siltumapgāde,
ūdens un kanalizācija, elektrība) sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījumiem;
13.4. dokumenti pabalsta piešķiršanai tiek pieņemti un pabalsts piešķirts tikai apkures sezonā
(no novembra līdz aprīlim).
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14. Dzīvokļa pabalsts nelabiekārtotos daudzdzīvokļu mājokļos un individuālajās mājās ar
malkas apkuri:
14.1. pabalsta lielums ir noteikts 50 % apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī; (Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
14.2. pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot
intervālu starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par 8 mēnešiem. Pirms pabalsta
piešķiršanas sociālais darbinieks apseko klientu dzīvesvietā un pārliecinās par pabalsta
nepieciešamību (grozīts ar 30.06.2011.noteikumiem Nr.14);
14.3. pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot malkas
piegādātājam saskaņā ar izrakstīto rēķinu (grozīts ar 30.06.2011.noteikumiem Nr.14);
14.4. ja tiek konstatēts, ka pabalsts izmantots citām vajadzībām, personai/ ģimenei turpmāk šo
pabalstu vairs nepiešķir.
15. Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc, ja:
15.1. izbeigts īres līgums;
15.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
15.3. privatizētais dzīvoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
15.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
15.5. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
15.6. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
15.7. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa,
15.8. pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki dzīvošanai
derīgi nekustamie īpašumi, izņemot. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu‖ 19.2.punktā
noteiktos gadījumus.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
16. Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir:
16.1. ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu līdz Ls 500 vienai personai (ģimenei),
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas; (Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
16.2. ģimenes locekļa nāves gadījumā, bet tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts un tikai par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms miršanas bija
Bauskas novada pašvaldības administratīvā teritorija. Šajā gadījumā pabalsta summa nepārsniedz
valstī noteiktās minimālās algas apmērus.
17.
Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 15 dienu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās.
18. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
18.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas; (Grozīts
ar 27.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.1)
18.2. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
izmaksāto pabalsta summu.
19. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās
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deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu
un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
V. Pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem
20. Pabalstus audţuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, par bērnu ievietošanu audţuģimenē lēmumu pieņēmusi
Bauskas novada bāriņtiesa un Bauskas novada dome noslēgusi līgumu ar audţuģimeni.
21. Audţuģimeņu pabalstu veidi un to apmērs: (27.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)
21.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam un audzināšanai Ls 120. Ja, atrodoties
audţuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības
iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā ne mazāk kā 35 % apmērā no pašvaldības
noteiktā ikmēneša pabalsta; (Grozīts ar 28.02.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.4.)
21.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz Ls 100 vienam bērnam
saskaņā ar sociālā darbinieka apsekojumu ģimenē, ko veic pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas
par bērna ievietošanu audţuģimenē un atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām. Minētā pabalsta
vietā pašvaldība var izsniegt bērnam nepieciešamās lietas. Ja bērns pārtrauc uzturēties
audţuģimenē, par Bauskas novada Sociālā dienesta līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi,
rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no
iepriekšējās dzīvesvietas, paliek bērna lietošanā;
21.3. (Svītrots ar 28.02.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.4.)
22. Pabalstu audţuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi.
23. Audţuģimenei ir pienākums iesniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu
pēc sociālā dienesta pieprasījuma.
24. Līgumu par bērna ievietošanu audţuģimenē sagatavo Bauskas novada Sociālais dienests un
paraksta Sociālā dienesta vadītājs. (Grozīts ar 27.01.2011.saistošajiem noteikumiem Nr.1)
25. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VI. Brīvpusdienas skolās un ēdināšana Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs
(30.09.2010.noteikumu Nr.23 redakcijā)
26. Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās
likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai aizbildniecībā esošiem bērniem un ja bērni nav
sasnieguši 20 gadu vecumu; vidusskolas posmā, ņemot vērā, vai skolēnam nav ilgstošu
neattaisnotu stundu kavējumu (vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī). (Grozīts ar
25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
26.1Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, vai
aizbildniecībā esošiem bērniem. (Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
27. Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums līdz mācību pusgada beigām. (Grozīts ar
25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9)
28. Pabalsta izmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, samaksājot izglītības
iestādes vai ēdināšanas uzņēmuma iesniegtos rēķinus, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
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(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas apmērs nevar pārsniegt Ls 1 dienā.
(Grozīts 30.09.2010.ar noteikumiem Nr.23)
VII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai
29. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm, ja tās likumā
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai aizbildniecībā esošiem bērniem. (Grozīts ar
25.07.2013.saistošajiem noteikumiem.)
30. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei (sporta
tērps, apavi, skolas forma, skolas soma) mācību procesa nodrošināšanai, un tas tiek piešķirts par
katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes bērnu no daudzbērnu ģimenes
(3 un vairāk bērnu), vai aizbildniecībā esošiem bērniem, kuri apmeklē valsts vispārējās izglītības
iestādes (pamatskolu, vidusskolu, izņemot internātskolas) un nav sasnieguši 20 gadu vecumu.
(Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
31. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 15% apmērā no attiecīgajā gadā spēkā esošās
minimālās darba algas valstī.
32. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā
vai natūrā, samaksājot par mācību gada uzsākšanai nepieciešamajām precēm. (Grozīts ar
25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
33. Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc līdzdarbības
pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes loceklis, tas nevar būt
par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
34. Dokumenti pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1.augusta līdz 30.oktobrim.
VIII. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu samaksai
35. Tiesības saņemt pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai ir Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām.
36. Pabalsts daļēju medicīnisku izdevumu segšanai ir paredzēts: (27.01.2011.saistošo noteikumu
Nr.1 redakcijā)
36.1. optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām personām. Pabalsts gada laikā nevar pārsniegt 15% no
attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī un vienai personai nevar būt lielāks par
faktiskajiem briļļu lēcu izdevumiem;
36.2. smagu slimību gadījumos saskaņā ar ārstu atzinumu un kam nav paredzēts valsts
finansējums, pēc personas/ ģimenes ienākumu un sociālās situācijas izvērtējuma, piešķir vienai
personai pabalstu līdz Ls 250 gadā. (Grozīts ar 25.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.9).
IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība
37. Pabalsta pieprasītājs vēršas Bauskas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai attiecīgo
pagastu pārvaldēs, iesniedz iesniegumu (rakstveidā, vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt
nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu, un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarāciju. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē
rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
38. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda
vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav
pieejamas.
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39. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā
novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas
aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem
lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
(Grozīts 30.09.2010.ar noteikumiem Nr.23)
40. Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
40.1. par īpašumiem nav uzskatāmi: (grozīts ar 25.09.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.17)
40.1.1. zeme un meţs platībā līdz 1 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
40.1.2. zeme un meţs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
40.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums;
40.1.4. viena garāţa, viens automobilis, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 12 mēnešiem, kā arī
viens velosipēds katram ģimenes loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes
īpašumā.
40.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
40.2.1. zeme un meţs (neatkarīgi no platības), kuru neizmanto ienākumu gūšanai
pamatvajadzību apmierināšanai, vai kuru izmanto saimnieciskai darbībai;
40.2.2. ēkas, izņemot Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu‖ 19.2.punktā noteiktos gadījumus.
41. Ģimenēm/personām, kurām ir 40.2.punktā minētie īpašumi, nepiešķir trūcīgās personas
statusu un sociālās palīdzības pabalstus.
42. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē personu
par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī
lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību (Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts).
X. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
43. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā atbilstoši likuma „Par
sociālo drošību‖ V. nodaļas nosacījumiem un „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
likuma‖ 7.panta prasībām, kā arī veikt līdzdarbības pienākumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.
44. Par atteikšanos pildīt līdzdarbības pienākumus Sociālais dienests pieņem lēmumu samazināt
vai atteikt pabalstu uz trūcīgās personas statusa laiku (6 mēnešiem), par ko persona tiek brīdināta
iepriekš, slēdzot Vienošanos.
44.1 Personām, kuras neattaisnotu iemeslu dēļ zaudējušas bezdarbnieka statusu un reģistrējušās
kā darba meklētājas, bet nav gatavas nekavējoties stāties darba attiecībās, kā to nosaka
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma pirmās daļas 3.punkts, nepiešķir pašvaldības
sociālos pabalstus (30.06.2011.saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā).
XI. Apsekošana dzīvesvietā
45. Klientam pirmo reizi vēršoties sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības pabalsta, sociālā
dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā. Nākamo
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apsekošanu sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā
ar vienošanos.
46. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt sociālā dienesta sociālā darba speciālistam
vienojoties ar klientu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot klientu.
47. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība un noteikumu izpildes kontrole
48. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 76. panta
2.daļas noteiktajā kārtībā.
49. Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad šī
darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
50. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Bauskas novada Domes Sociālo un veselības lietu
komiteja.
XII. Noslēguma jautājumi
51. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma „Par pašvaldībām‖
45.panta noteiktajā kārtībā.
52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra saistošie noteikumi Nr.10 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem‖.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 6.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”
2012.gada 28.septembrī Bauskas novada pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldības
iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests‖ (turpmāk – dienests) saņemts I grupas invalīda
J. S. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā un
ierīkošanu viņa dzīvesvietā „xxxx‖, Grenctālē, Bauskas novada Brunavas pagastā.
2012.gada 28.novembrī Bauskas novada domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi
Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei‖ (turpmāk noteikumi.)
2013.gada jūlija sākumā tika panākta vienošanās ar SIA „Tehnovers‖, kurai ir 11 gadu
pieredze invalīdu pārvietošanās palīglīdzekļu raţošanā, importā un uzstādīšanā par jauna
elektriskā pacēlāja „Stepper‖ iegādi un uzstādīšanu J.S. dzīvesvietā. Kopējās pacēlāja
uzstādīšanas izmaksas ir Ls 6664 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati), tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis 12 %, jeb Ls 714 (septiņi simti četrpadsmit lati). Noteikumu
11.punkts paredz, ka pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši Bauskas novada pašvaldības
budţetā paredzētajiem līdzekļiem pacēlāja iegādei vienai personai līdz Ls 3000. Noteikumu
12.punkts nosaka, ka „....ja personai mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja iegādes izmaksas
pārsniedz 11.punktā noteikto summu, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk.
piesaistot ziedojumus‖. J.S. ir gatavs veikt līdzmaksājumu Ls 3664 apmērā.
J. S. dienestā ir iesniedzis visus noteikumu 16.punktā paredzētos dokumentus. Dienests
2013.gada 23.jūlijā ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu Ls 3000 J.S. pacēlāja iegādei.
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā finanšu līdzekļi pacēlāju iegādei nav paredzēti.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.21„Par kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas
riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei‖ 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām‖ 42.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu Ls 3000 (trīs tūkstoši latu) Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada Sociālais dienests‖ pabalsta izmaksas nodrošināšanai riteņkrēsla pacēlāja
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iegādei J. S. vajadzībām viņa dzīvesvietā „xxxx‖, Grenctālē, Bauskas novada Brunavas
pagastā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budţeta grozījumos.
R.ĀBELNIEKS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 7.p.

Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada florbola izlases sportistu dalībai
starptautiskajā turnīrā ,,Czech Open 2013”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.jūnijā saņemts florbola kluba ,,Bauska‖ florbola
komandas vecākā trenera I.Panteļejeva iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansiālu
atbalstu florbola komandas dalībai starptautiskajā turnīrā ,,Czech Open 2013‖, kurš notiks Prāgā
(Čehijas Republika) no 2013.gada 15.augusta līdz 18.augustam. Iesniegumā norādīts, ka šis ir
lielākais klubu turnīrs pasaulē un parasti komandas to izmanto kā pārbaudes turnīru pirms
gaidāmās sezonas nacionālajiem čempionātiem. FK ,,Bauska‖ pamatsastāvu pastāvīgi ir
veidojuši vietējās sporta skolas audzēkņi un absolventi. FK ,,Bauska‖ ar savu spēli ir ieguvusi
līdzjutēju uzticību, panākot vislielāko skatītāju apmeklējumu visā novadā, salīdzinot ar citām
sporta spēļu komandām.
Pašvaldība, realizējot savas autonomās funkcijas atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām‖
15.panta pirmās daļas 6.punktam, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Savukārt Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības, veicinot
veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas sekmēt sporta
organizāciju, tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma ,,Par pašvaldību
budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele‖‖ Ls 1707,34
(viens tūkstotis septiņi simti septiņi lati, 34 santīmi) Bauskas novada florbola izlases
komandas dalībai starptautiskajā florbola turnīrā ,,Czech Open 2013‖, t. sk. komandas
dalības maksa Ls 170,14 (pēc sacensību nolikuma), izdevumi par degvielu Ls 725,40
(summa tiks precizēta pēc faktiskā patēriņa), izdevumi par naktsmītnēm 17 sportistiem
un trenerim 50 % apmērā Ls 664,20 un izdevumi par naktsmītnēm 2 autotransporta
šoferiem 100 % apmērā Ls 147,60 (pēc sacensību organizētāju piedāvātā izcenojuma).
2. Uzdot iestādes ,,Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 8.p.

Par Pētera Upelnieka iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.jūlijā saņemts Bauskas novada iedzīvotāja
dziedātāja Pētera Upelnieka iesniegums par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā populārās
mūzikas jauno izpildītāju konkursā „Jaunais vilnis 2013‖. Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss „ Jaunais vilnis‖ ir viena no retajām iespējām, kad latviešu dziedātāji var parādīt savu
talantu plašākai auditorijai Krievijā un Eiropā. Konkursa organizatori nodrošina viesnīcas,
ēdināšanas un stilista pakalpojumus, bet konkursa dalībniekiem pašiem jānodrošina konkursā
izpildīto dziesmu fonogrammu izgatavošana. Izdevumi, kas saistīti ar fonogrammu izgatavošanu,
saskaņā ar iesniegumam pievienoto izmaksu tāmi, sastāda Ls 900. Pēteris Upelnieks lūdz
Bauskas novada domi iespēju robeţās finansiāli atbalstīt dalību starptautiskajā jauno izpildītāju
konkursā „Jaunais vilnis 2013‖ , kurš norisināsies Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē no 2013.gada
23.jūlija līdz 28.jūlijam.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 42.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada iedzīvotāju dziedātāju Pēteri Upelnieku, piešķirot finansējumu
Ls 450 (četri simti piecdesmit lati) no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
rezerves fonda dalībai starptautiskajā populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursā
„Jaunais vilnis 2013‖.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut
iestādes „Bauskas Kultūras centrs‖ kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 9.p.

Par biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.jūlijā saņemts biedrības „Latvijas Politiski
represēto apvienība‖ iesniegums par atbalstu politiski represēto personu salidojumam, kurā
izteikts lūgums atbalstīt Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošo politiski represēto cilvēku dalību
Latvijas politiski represēto personu salidojumā ar dalības maksājumu Ls 50 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „ Par
pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošo politiski represēto cilvēku dalību Latvijas
politiski represēto personu salidojumā, piešķirot finansējumu Ls 50 (piecdesmit latu)
apmērā dalības maksājumam salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija‖ paredzētajiem līdzekļiem.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 10.p.

Par nodibinājuma „Kokneses fonds” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.jūlijā saņemts Latvijas Politiski represēto
apvienības un Likteņdārza īstenotāja – nodibinājuma „Kokneses fonds‖ iesniegums, kurā izteikts
lūgums atbalstīt Ozolu godasardzes izveidošanu Likteņdārzā, piešķirot finansējumu Ls 1000 par
vienu Godasardzes ozolu. Iesniegumā norādīts, ka 2013.gadā, turpinot iepriekšējos gados
iesākto, plānota Likteņdārza centrālās daļas – amfiteātra – vidusdaļas izbūve. Amfiteātrī aiz
pelēkā akmens krāvuma projekta autors ir paredzējis 38 Latvijas Ozolu godasardzi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 42.panta
pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ 1 (A.Jātnieks),
NOLEMJ:
1. Atbalstīt
Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza īstenotāja –
nodibinājuma „Kokneses fonds‖ iniciatīvu Ozolu godasardzes izveidošanai Likteņdārzā,
piešķirot no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda finansējumu
Ls 250 (divi simti piecdesmit latu) apmērā nodibinājumam „ Kokneses fonds‖ .
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut
kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumu
Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 5.pielikumā
Pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs nosaka Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumi Nr.28 „Par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs" (turpmāk – Noteikumi).
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 26.jūnijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola‖ (turpmāk – Mūzikas skola)
direktores Anitas Velmunskas 2013.gada 25.jūnija iesniegums Nr.15 „Par grozījumiem Bauskas
novada domes noteikumos", kurā iekļauts lūgums izglītības iestādes darbinieku amatu sarakstā
atjaunot direktora vietnieka amatu vienību vienas (1) slodzes apmērā ar 2013./2014.mācību
gadu.
Pamatojums: Mūzikas skolu 2012./2013.m.g. apmeklēja 151 audzēknis, 2013./2014.m.g.
izglītosies 160 audzēkņi 17 pedagogu vadībā, licencētas 12 profesionālās ievirzes programmas
mūzikā. Pēc Bauskas novada domē apstiprinātā Mūzikas skolas attīstības plāna ar
2013./2014.m.g. uzsākama programmas „Sitaminstrumentu spēle‖ īstenošana.
Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo iemaņu un prasmju attīstību,
veicinātu audzēkņu vispusīgu emocionālo un intelektuālo attīstību, radošās spējas, plānots veidot
grupas 4–6 gadīgiem bērniem.
Iestāde darbojas mūţizglītības jomā, realizējot pieaugušo izglītības programmas atbilstoši
pieprasījumam (klavierspēlē, saksofona spēlē, vokālajā mākslā un akordeona spēlē), piedāvājot
novada pieaugušo mērķauditorijai nepieciešamo prasmju apguvi mūzikā.
Mācību plāna sastādīšana, stundu saraksta veidošana un korekciju veikšana, audzēkņu
individuālā un grupu darba pārraudzība, metodiskā darba organizēšana un koordinēšana skolā ir
tikai neliela daļa no izglītības iestādes direktora vietnieka darba pienākumiem, kurus šobrīd
piešķirtās 0,5 slodzes dēļ nav iespējams veikt pilnvērtīgi, iztrūkst nepieciešamās kapacitātes
apstiprinātā attīstības plāna un radošo ieceru īstenošanai, tālākai izaugsmei.
Izglītības iestādes direktora vietnieka pienākumos ietilpst arī audzēkņu personu lietu
sakārtošana, ierakstu veikšana, eksāmenu, ieskaišu grafiku sastādīšana un norises pārraudzība
atbilstoši izglītības programmu prasībām, skolēnu zināšanu kvalitātes nodrošināšana, audzēkņu
dinamikas un izaugsmes datu bāzes veidošana, datu ievadīšana un aktualizēšana Valsts izglītības
informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzē un Kultūras kartē, dalība skolas attīstības plāna
īstenošanā, pašvērtējuma veidošanā.
Nozīmīgu vietu profesionālās ievirzes izglītības iestādē ieņem radošā darba organizēšana
iestādē un ārpus tās un pēdējā gada laikā jūtami augusi izglītojamo un pedagogu aktivitāte,
dalība daţādos koncertos, radošos pasākumos, konkursos un festivālos. Pilnvērtīgas, kvalitatīvas
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koncertprogrammas sagatavošana, izvērtēšana, korekciju veikšana, sadarbība ar vecākiem,
pieaugušo izglītības programmu koordinēšana ir būtiski direktora vietnieka izglītības jomā darba
pienākumi.
2012./2013.m.g. izveidota Mūzikas skolas mājaslapa, kurā regulāri ir jāgatavo un
jāaktualizē informācija – vēl viens no pienākumiem direktora vietniekam izglītības jomā.
Nepieciešamais finansējums likmes palielinājumam Mūzikas skolas direktora vietniekam
izglītības jomā no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim būtu Ls 256,86 (divi simti
piecdesmit seši lati un 86 santīmi) mēnesī (ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Noteikumu 5.pielikumā „Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
un interešu izglītības iestāţu administrācijas amata vienību saraksts‖ un apstiprināt 5.pielikumu
šādā redakcijā (stājas spēkā 2013.gada 2.septembrī):
5.pielikums
Amatu vienības

Izglītojamo skaits
līdz 120

121- 300

301 un vairāk

Izglītības iestādes vadītājs *

1

1

1

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks *

-

0,5

1,0

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks mūzikas skolā

-

1

1,5

Metodiķis interešu izglītības iestādē *

1,5

2

2,5

Metodiķis sporta skolā

-

0,5

1

Bibliotekārs mūzikas un mākslas skolās
(pēc pedagogu un izglītojamo skaita)

-

0,2

0,3

* Interešu izglītības iestādē izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 12.p.

Par papildinājumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes Ozolaines pamatskola” pedagoģisko darbinieku amata vienību
sarakstā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ozolaines pamatskolas direktores Lilijas Bulas
2013.gada 10.jūlija iesniegums Nr.1-1/11, kurā izteikts lūgums papildināt Ozolaines pamatskolas
pedagogu amata vienību sarakstu un veikt grozījumus iestādei piešķirtajā finansējumā sakarā
ar plānoto 2 – 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas grupas darbības uzsākšanu (8 – 14 izglītojamie,
darba laiks 12 stundas dienā) 2013.gada 2.septembrī.
Pedagogu darba slodzes lieluma un amata vienību skaita noteikšanu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs reglamentē Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra
noteikumi Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību
skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs‖.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta
pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu, atbilstoši noteikumu
2.pielikumā „Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāţu (grupu) pedagogu amata
vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)‖ noteiktajam,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt izmaiņas (papildinājumus) Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola‖ pedagoģisko darbinieku amata vienībās 2013./2014.mācību gadā:
Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs
Skolotājs logopēds
Psihologs
Kopā uz grupu

Slodzes
likmēs
1,5
0,1
0,1
0,1
0,05
1,85

Likme Ls
vidēji
290
290
290
290
290

Atalgojums
Ls mēnesī
435
29
29
29
15
534

2. Pedagogu darba samaksas nodrošināšanai veikt grozījumus izglītības iestādei „Ozolaines
pamatskola‖ piešķirtajā finansējumā:
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2.1. sakarā ar nepieciešamību veikt mācību materiālu, materiālās bāzes un nodarbību telpu
iekārtošanu nodrošināt pirmsskolas izglītības skolotāja finansējumu darba samaksai 1,0 slodzes
apmērā ar 2013.gada 15.augustu;
2.2. pārējiem lēmuma 1.punktā minētajiem darbiniekiem finansējumu darba samaksai nodrošināt
ar 2013.gada 2.septembri.
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola”
sitaminstrumentu programmas īstenošanai
Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola‖ attīstības plānam 2012.–2014.gadam (saskaņots Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 28.jūnijā), kas paredz, ka ar 2013./2014.mācību gadu izglītības iestādē tiks īstenota
jauna programma „Sitaminstrumentu spēle‖, un Bauskas Mūzikas skolas direktores Anitas
Velmunskas 2013.gada 17.jūnija iesniegumā Bauskas novada domei Nr.14 „Par papildu līdzekļu
piešķiršanu sitaminstrumentu programmas realizēšanas uzsākšanai‖ minētajam, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
Mūzikas skola‖ papildu finansējumu Ls 1285,20 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit pieci lati,
20 santīmi) apmērā no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda
sitaminstrumentu spēles pedagoga, koncertmeistara un teorētisko mācību priekšmetu un ritmikas
pedagoga darba samaksai laikā no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta
grozījumos.
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prot.Nr.3, 14.p.

Par finansiālu atbalstu Katrīnai Siliņai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.jūnijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola‖ (turpmāk – Bauskas Mūzikas
skola) direktores Anitas Velmunskas 2013.gada 11.jūnija iesniegums „Par finansējuma
piešķiršanu K.Siliņas atbalstam‖, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt Bauskas
Mūzikas skolas 5.vijoļspēles klases audzēknes Katrīnas Siliņas piedalīšanos Ķekavas novada
jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrības un Ķekavas novada domes organizētajā
simfoniskā orķestra dalībnieku nometnē Sējas pamatskolā laikā no 2013.gada 8.jūlija līdz
2013.gada 13.jūlijam un Starptautiskajā jauniešu mūzikas festivālā Bavārijā Jauniešu simfoniskā
orķestra sastāvā laikā no 2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada 23.jūlijam. Dalības maksa šajos
pasākumos Ls 200.
Iesniegumam pievienota informācija par jauniešu simfoniskā orķestra sasniegumiem,
plānotajiem pasākumiem nometnes un koncertturnejas laikā, kā nometnes vadītāja un
kontaktpersona norādīta Anna Zvejniece, e-pasts anna.a.zvejniece@gmail.com, tālrunis
28639675, 26535124, 26556692. K.Siliņas mūzikas skolotāja Aiva Avotiņa augstu vērtē
muzikālās, emocionālās un neatlaidīgās jaunās vijolnieces talantu; Katrīna tika atzīta par labāko
2013.gada aprīlī notikušajā Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu jauno vijolnieku
konkursā 47 dalībnieku vidū. Piedalīšanās vasaras nometnē un nodarbības meistarklasēs
nodrošinās jaunās vijolnieces iespēju attīstīt vijoļspēles iemaņas, pilnveidos teorētiskās
zināšanas, dalība mūzikas festivālā Vācijā orķestra sastāvā veicinās kolektīvās muzicēšanas
prasmes un sekmēs talanta tālāku izaugsmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Bauskas
novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
izglītojamo atbalstam‖ 2.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budţeta līdzfinansējumu Ls 200 (divi simti latu)
apmērā Bauskas Mūzikas skolas 5.vijoļspēles klases audzēknei Katrīnai Siliņai (personas kods
xxxx, deklarētā dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) izdevumu
kompensēšanai sakarā ar dalību simfoniskā orķestra dalībnieku nometnē
Sējas
pamatskolā, kas notika laikā no 2013.gada 8.jūlija līdz 2013.gada 13.jūlijam un Starptautiskajā
jauniešu mūzikas festivālā Bavārijā Jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā, kas notika laikā no
2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada 23.jūlijam.
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prot.Nr.3, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola‖ direktora Jāņa Rumbas iesniegums,
kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 978.
Remontdarbus iestādes ēkā veic SIA ,,Garlics‖, ar kuru iestāde „Bauskas novada
administrācija‖ ir noslēgusi līgumu Nr.BNA2013/021/07. Veicot plānotos remontdarbus Bauskas
pilsētas pamatskolas vecā korpusa trešajā stāvā, demontējot grīdas segumu, atklājās, ka ir bojātas
nesošās sijas un pārsegums. Sagatavotajā darbu tāmē nebija iespējams paredzēt, ka šīs
konstrukcijas ir bojātas. SIA ,,Garlics‖ par papildu darbu veikšanu sastādījis tāmi par Ls 977,53.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija‖
neparedzēto remontdarbu veikšanai Bauskas pilsētas pamatskolā Ls 978 (deviņi simti
septiņdesmit astoņi lati), palielinot izdevumu apjomu budţeta sadaļā „Bauskas novada
izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija‖.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
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prot.Nr.3, 16.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
2.vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola‖ direktores p.i. Ievas Bronko-Pastores
iesniegums ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu projekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana‖ ekspertīzes veikšanai inţenierrisinājumu daļai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 42. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30. pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
2.vidusskola‖ projekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana‖
ekspertīzes veikšanai inţenierrisinājumu daļai Ls 1400 (viens tūkstotis četri simti latu) no
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā iestādei „Bauskas novada administrācija‖
budţeta programmā „Projektu sagatavošanas izdevumi‖ paredzētajiem līdzekļiem.
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prot.Nr.3, 17.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
sākumskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15. jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola‖ 2013.gada 15.jūlija iesniegums Nr.1-12/17,
kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 2346 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši
lati) apmērā 70.kabineta remontam.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1.
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda
papildu finansējumu Ls 2346 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši lati) Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola‖ 70.kabineta remonta
veikšanai.
2.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut
kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 18.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras
vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola‖ direktores Elitas Borkovskas iesniegums „Par
papildu līdzekļu piešķiršanu‖, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu tehniskā
projekta „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis‖ ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana‖ ekspertīzes veikšanai inţenierrisinājumu daļai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām‖
42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
vidusskola‖ tehniskā projekta „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis‖ ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana‖ ekspertīzes veikšanai inţenierrisinājumu daļai Ls 700
(septiņi simti latu) no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā iestādei „Bauskas novada
administrācija‖ budţeta programmā „Projektu sagatavošanas izdevumi‖ paredzētajiem
līdzekļiem.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 19.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras
vidusskola” apkures katla remontam
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola‖
valdījumā esošajā ēkā uzstādīti divi gāzes apkures katli „Viessmann‖ 375 kw (1996.g.) ar degli
„Giershc‖(2011.g.) un „Viessmann‖ 575 kw (2001.g.) ar degli „Weishaupt‖ (2001.g.) apsaistē ar
vadības automātiku „Viessmann‖ (1996.g.).
2012./2013.g. apkures sezonā „Weishaupt‖ gāzes deglim tā ekspluatācijas laikā radās
defekti elektronikas un mehānikas daļā. Siltuma reţīmu izglītības iestādes ēkā nodrošināja 375
kw apkures katls. 2013.gada februārī/martā vairākkārt apkures katlu automātikā radās kļūmes,
kuru novēršanai tika pieaicināti SIA „Flumina‖ speciālisti. 2013.gada marta beigās apkures katlu
automātika pārstāja darboties pilnībā. Martā/aprīlī līdz apkures sezonas beigām siltuma reţīms
ēkā tika nodrošināts manuālā reţīmā. Bojātā degļa un automātikas remonts pēc SIA „Flumina‖
speciālistu atzinuma nav iespējams, jo raţotājs automātikai nepieciešamās rezerves daļas vairs
nepiedāvā, bet degļa raţotājs izbeidzis darbību.
Lai samazinātu finanšu līdzekļu izlietojumu par apkuri un nodrošinātu apkures sistēmas
piegādātās siltumenerģijas regulēšanas iespējas, nepieciešams uzstādīt divpakāpju gāzes degli un
jaunu automātikas vadības bloku. Tas dotu iespēju samazināt dabas gāzes patēriņu apkures
nodrošināšanai.
Ievērojot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola‖ direktores
Elitas Borkovskas 2013.gada 3.jūlija iesniegumu Nr.32 „Par papildu līdzekļu piešķiršanu‖ un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām‖
42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1.

2.

2013.gadā siltumenerģijas patēriņa samazināšanai un siltumapgādes uzlabošanai atbalstīt
un izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola‖ katlu mājas apkures katla divpakāpju gāzes degļa un automātikas
vadības bloka iegādei un nomaiņai (prognozējamās izmaksas Ls 8342 (astoņi tūkstoši trīs
simti četrdesmit divi lati)).
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 15.augustam sagatavot iepirkuma nolikumu un
izsludināt iepirkuma procedūru Uzvaras vidusskolas katlu mājas apkures katla degļa un
vadības bloka nomaiņai.
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3.

4.

Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţeta rezerves fonda Bauskas novada pašvaldības iestādes „Uzvaras
vidusskola‖ katlu mājas apkures katla divpakāpju gāzes degļa un automātikas vadības
bloka iegādei un nomaiņai.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 20.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Īslīces
vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola‖ ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa
Jāņa Greiera 2013.gada 2.jūlija iesniegums Nr.1-12/21, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu Ls 4988,70 apmērā 1.stāva telpu kosmētiskajam remontam iestādes „Izglītības
pārvalde‖ struktūrvienībā (pirmsskolas izglītības grupā) Lauku ielā 6, Rītausmas, Īslīces pagastā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu
finansējumu Ls 4006 (četri tūkstoši seši lati) Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Īslīces vidusskola‖ 1.stāva telpu kosmētiskā remonta veikšanai pirmsskolas izglītības
iestādē Lauku ielā 6, Rītausmas, Īslīces pagastā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta
grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 21.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Īslīces
vidusskola” apkures katla un gāzes degļa nomaiņai
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Īslīces vidusskola‖, Skolas ielā,
Īslīces pagastā, Bauskas novadā uzstādīti un apkuri nodrošina divi gāzes apkures katli „Viadrus
G 300‖ (172kw).
2013.gada 15.aprīlī tika veikta gāzes apkures katlu apkope saskaņā ar SIA „Gastex‖
2013.gada 1.marta līgumu Nr.11 „Par gāzes apgādes iekšējās sistēmas apkopi‖, kuras rezultātā
SIA „Gastex‖ darbinieks konstatēja viena apkures katla bojājumu, kas nav novēršams un
remonts pēc SIA „Gastex‖ speciālista atzinuma nav iespējams.
Ievērojot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola‖ direktores
Vijas Ielejas 2013.gada 9.jūlija iesniegumu Nr.1-12/21 „Par papildu līdzekļu piešķiršanu‖ un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām‖
42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. 2013./2014.gada apkures sezonas nodrošināšanai atbalstīt un izsludināt iepirkumu
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola‖ gāzes
apkures katla un gāzes degļa iegādei (prognozējamās izmaksas Ls 3000 (trīs tūkstoši
lati)).
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 15.augustam sagatavot iepirkuma nolikumu un
izsludināt iepirkuma procedūru Īslīces vidusskolas gāzes apkures katla un gāzes degļa
iegādei un nomaiņai.
3. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţeta rezerves fonda Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces
vidusskola‖ gāzes apkures katla un gāzes degļa iegādei un nomaiņai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

35

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 22.p.

Par metu konkursa rīkošanu Viļa Plūdoņa skulptūras Saules dārzā izveidei
un Saules dārza skvēra attīstības koncepcijai
2014.gada martā tiks atzīmēta izcilā latviešu dzejnieka, poēmu un balāţu meistara
Viļa Plūdoņa 140 gadu jubileja.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks izteicis priekšlikumu Saules dārzā
(Plūdoņa ielā, Bauskā) uzstādīt Vilim Plūdonim veltītu skulptūru, vienlaikus veicot skvēra
labiekārtošanas darbus. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
speciālisti ir sagatavojuši darba uzdevumu metu konkursa rīkošanai. Darba uzdevumā noteikts
konkursa mērķis, uzdevumi, rīkošanas veids un citi noteikumi.
Realizējot iepriekš minēto priekšlikumu, Bauskas pilsētas un tuvākās apkārtnes
iedzīvotājiem, kā arī Bauskas novada viesiem tiks radīta estētiska un ainaviski pilnvērtīga vide.
Skulptūrai novada dzīvē būs nozīmīga pilsētbūvnieciska, vēsturiski izglītojoša un
kultūrvēsturiska nozīme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, un Publisko iepirkumu likuma 70.panta pirmo daļu, 72.panta pirmo
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot metu konkursu Viļa Plūdoņa skulptūras Saules dārzā izveidei un Saules dārza skvēra
attīstības koncepcijai.
2. Apstiprināt metu konkursa darba uzdevumu.
3. Paredzēt metu konkursa godalgu kopējo fondu Ls 500 apmērā no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
4. Izveidot metu konkursa ţūrijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs,
vēsturnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Putna – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija‖ Bauskas novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte;
Ţūrijas komisijas locekļi:
Ieva Bronko-Pastore – biedrības „Bauskas vecpilsēta‖ valdes priekšsēdētāja;
Pauls Jaunzems – tēlnieks;
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Māris Skanis – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs‖ direktors,
arhitekts;
Andris Vārpa – tēlnieks;
Ţūrijas komisijas sekretāre: Diāna Indriksone – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste.
5. Uzdot metu konkursa ţūrijas komisijai izstrādāt metu konkursa nolikumu.
6. Samaksu par darbu ţūrijas komisijā veikt saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra nolikumu „Bauskas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums‖.
Pielikumā: Darba uzdevums „Atklāts metu konkurss Viļa Plūdoņa skulptūras izveidei
Saules dārzā un Saules dārza skvēra attīstības koncepcija‖ uz 4 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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ATKLĀTS METU KONKURSS
Viļa Plūdoņa skulptūras izveidei Saules dārzā un Saules dārza skvēra
attīstības koncepcija
Metu konkursa ietvaros tiks izvērtēti dalībnieku iesniegtie tēlniecības objekta meti, kas izvietojami Saules
dārza pilsēttelpiskajā vidē

KONKURSA OBJEKTS
Konkursa objekts ir skulptūra Vilim Plūdonim ainaviskā vidē
Adrese: Bauska, Saules dārza skvērs, teritorija starp Plūdoņa, Saules un Kalēju ielu
KONKURSA UZDEVUMS
Izveidot Bauskas pilsētas un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, kā ari Bauskas viesiem
estētisku un ainaviski pilnvērtīgu vidi Viļa Plūdoņa pieminekļa eksponēšanai, vienlaikus
nodrošinot labiekārtotu, interesantu un daudzfunkcionālu rekreācijas teritoriju.
KONKURSA RĪKOTĀJS
Konkursu rīko Bauskas novada pašvaldība
KONKURSA MĒRĶI
Konkursa mērķi
- izvēlēties oriģinālāko un atbilstošāko metu Viļa Plūdoņa skulptūrai un to realizēt
materiālā;
- izstrādāt Saules dārza attīstības koncepciju, paredzot mūsdienīgas un
daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas izveidi un iegūt relatīvi labāko priekšlikumu;
- izmantojot radošu sacensību, iegūt iespējami labāko Saules dārza pārveides metu, tajā kā
galveno akcentu izvietojot Viļa Plūdoņa pieminekli un veikt daţādu alternatīvu
risinājumu vispusīgu salīdzinājumu.
KONKURSA VEIDS UN DALĪBNIEKI
Konkurss ir atklāts.
Konkurss notiek vienā kārtā, ko noslēdz labākās meta idejas izvērtēšana.
Konkursā var piedalīties autoru kolektīvi:
-

-

jebkurš profesionāli izglītots tēlnieks vai mākslinieks, kas pašu spēkiem spēj realizēt savu
ideju materiālā un izvietot vidē, kā arī strādāt radošā komandā ar ainavu arhitektūras
speciālistu;
ainavu arhitektūras speciālists, kura uzdevums, sadarbojoties ar tēlnieku, piedāvāt
funkcionāli un ainaviski izprojektētu Saules dārza skvēru skulptūras izvietošanai.
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PROJEKTĒJAMAIS OBJEKTS UN TERITORIJA

Vilis Plūdons bija izcils latviešu dzejnieks, poēmu un balāžu meistars, kura dzīve un daiļrade
ir saistīta ar Bauskas novadu. 2014.gada martā tiks atzīmēta viņa 140 gadu jubileja.
Dzejnieks Vilis Plūdons (1874-1940) (arī Vilis Plūdonis) dzimis
1874.gada 9.martā Bauskas pagasta „Lejeniekos” saimnieka ģimenē.
Bērnībā viņu iespaidoja krāšņā, ar mežiem apaugusī dzimtā apkārtne,
Mēmeles līči. Bērnībā iemantotā mīlestība pret dabu vēlāk izpaužas
viņa daiļradē, aprakstot dabas gleznas, īpaši par ūdeņiem. Dzejnieks
mācējis spēlēt arī vairākus mūzikas instrumentus - pūst mežragu, spēlēt
klavieres, vijoli un ērģeles; mācējis skaisti zīmēt. Mācījies Pilsmuižas
pagastskolā un Bauskas pilsētas skolā.
Mūža pēdējo posmu ziedojis tikai literatūrai, dzīvodams gan Rīgā,
gan „Lejeniekos”. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (II šķira, 1934)
un Tēvzemes balvu (1938). Dzejnieks miris 1940.gada 15.janvārī Rīgā,
apbedīts Lejenieku (vēlāk Plūdoņa) kapos. „Lejenieku” mājās
1963.gadā iekārtots V.Plūdoņa memoriālais muzejs. Ir nodibināta V.Plūdoņa prēmija.
Plūdoni aizrāva viss cēlais, varonīgais, mūžīgais, viņa mākslas moto bija: spars – daile –
kultūra. Plūdons bija nepārspējams dzejas skanīguma meistars. Viņa teksta skanējums un ritms
bieži vien noteica teksta jēgu. Viņš izpludināja robežas starp realitāti un fantāziju, apziņu un
zemapziņu, dzejoja tikai par to, kas viņu aizkustināja. Plūdons kļuva pazīstams ar alegoriskajām
poēmām „Divi pasaules” (1899), „ (1901) un “Uz saulaino tāli” (1912). Plūdons ir virtuozs
dabas apdzejotājs (dzejolis „Ūdeņi runā”), patriotiskās dzejas meistars (dzejolis „Tev mūžam
dzīvot, Latvija”). V.Plūdoņa dzeja izmantota mūzikā, dziesmas ar viņa tekstiem komponējuši
vairāki komponisti - J.Graubiņš, A.Kalniņš, J.Mediņš, M.Brauns, R.Pauls, I.Kalniņš.
Plūdons ir daudz sarakstījis dzeju bērniem – dzejoļu krājumi ir tapuši pēdējo 20 daiļrades
gadu laikā: „Bērnu dzeja” (1921), „Vītola stabulīte” (1923), „Pasaciņu šūpulītis” (1933),
„Brīnumstabulīte” (1937), „Rūķīšu grāmata” (1939). Ikviens ir mācījies viņa bērnu dzejolīšus„Zaķīša pirtiņu”, „Ziemas pasaciņa”, „Ziemassvētku rūķītis”, „Rūķīši un Mežavecis”, lasījis
„Eža kažociņš”.

___________________________________________________________________________
Viļa Plūdoņa skulptūras izveidei paredzēt izmantot metālu vai dabīgo akmeni. Skulptūrai jābūt
viegli kopjamai, iespējami drošai pret vandalisma aktiem, tai jākalpo nepārtraukti cauru gadu un
ilglaicīgi.
Skulptūru paredzēts izvietot Saules dārza skvērā. Būtu vēlams rast saikni ar rekonstruēto
Plūdoņa ielu. Skulptūru paredzēts izgaismot diennakts tumšajā laikā.
___________________________________________________________________________
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Sv.Trīsvienības
baznīca
tika
uzcelta
1573.gadā – teritorijā starp tagadējo V.Plūdoņa,
Kalēju un Saules ielu. Jauno baznīcas ēku ieguva
Bauskas iedzīvotāju mazturīgākā „nevācu”
draudzes daļa (kam pieslējās arī daļa no
trūcīgajiem vācu tautības baušķeniekiem), kas
atdalījās no Sv.Ģertrūdes draudzes. To apstiprina
apbedījumi Sv.Trīsvienības baznīcas kapsētā ap
baznīcu. Par Sv.Trīsvienības baznīcas sākotnējo
izskatu
ziņas
sniedz
vienīgi
baznīcas
inventarizācijas protokoli, mācītāju ziņojumi, kā
arī daži citi tā laika dokumenti, kas liecina, ka
baznīca bijusi koka ēka (iespējams guļbaļķu), kas vismaz daļēji „apšūta” ar dēļiem. Materiāli
liecina, ka vēl 1633.gadā tā bijusi labā stāvoklī. Saglabājusies arī norāde, ka pie baznīcas bijusi
soda vieta, kur dievkalpojuma laikā pieķēdēti nogrēkojušies draudzes locekļi.
Lielākas pārbūves baznīcā veiktas 1686.gadā. Par Sv.Trīsvienības baznīcas izskatu pēc
pārbūves var spriest pēc vienīgā līdz mūsu dienām nonākušā dievnama attēla. Baznīca redzama
Bauskas panorāmas zīmējumā, kurš tapis laikā pēc 1700.gada. Zīmējums glabājas Stokholmas
kara muzejā un tā autors – Zviedrijas armijas kvartirmeistars Karls Magnuss Stuarts.
Sv.Trīsvienības baznīcai 17.gs. beigās tika gatavoti plaši celtniecības darbi, iespējams, ka
celtnes koka konstrukcijas bija iecerēts aizstāt ar mūra konstrukcijām. Šo nodomu izjauca
Ziemeļu karš, kura laikā baznīcas ēka tika izpostīta un izdemolēta. Jauni remonta darbi tika
uzsākti 1706.gadā. Diemžēl šo nodomu izjauca pilsētas ugunsgrēks 1711.gadā. No jauna
atjaunošanas darbi atsākās tikai 1721.gadā, kad tika izsludināta ziedojumu vākšana, kas ar
pārtraukumiem ilga līdz pat 1733.gadam. Šai laika periodā pilsētas iedzīvotājus uztrauca bieži
ugunsgrēki (1733.gada sākumā notika septiņas ugunsnelaimes, kuru iemesli tā arī netika
atklāti). 1733.gada 24. februārī nodega arī gandrīz pabeigtā Sv.Trīsvienības baznīca. Šoreiz
vaininieks kļuva zināms – tas bija skrodera māceklis M.K.Heinšs, kuram piesprieda nāvessodu
sadedzinot. Sārts tika sakrauts no Sv.Trīsvienības baznīcas nodeguļiem.
Pēc ugunsgrēka Sv.Trīsvienības baznīca vairs netika atjaunota, tomēr vēl ilgi saglabājās
baznīcas pamatu mūri, ap kuriem visu 19.gs. turpinājās mirušo apbedīšana.
Šodien no Bauskas Sv.Trīsvienības baznīcas nav saglabājušies pat pamatu mūri. Arī kapsētu
šeit vairs neatminas pat vecākie baušķenieki. Par dievnama pastāvēšanu liecina vairs tikai daži
priekšmeti Sv.Gara baznīcā un tagad jau reti lasīta literatūra.
_________________________________________________________________________
Saules dārza skvēru paredzēts rekonstruēt, veidojot pamatā pasīvās atpūtas un rekreācijas
zonas, ainaviski pilnveidojot vidi saistībā ar izvietojamo pieminekli. Projektējot Saules dārzu,
būtu vēlams ņemt vērā tā vēsturiskās saknes (piemiņas/apbedījumu vietas, baznīcas drupas – līdz
1733.gada ugunsgrēkam šeit atradās ev.lut. latviešu draudzes Sv.Trīsvienības baznīca).
Saules dārza ainavas projektā paredzēt arī funkcionāli nepieciešamās mazās arhitektūras
formas (soliņus, atkritumu urnas).
__________________________________________________________________________
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Konkursa Rīkotājs nodrošina pretendentus ar projektēšanai nepieciešamajiem materiāliem gan
digitālā gan analogā formātā:
topogrāfija;
skvēra projekta ģenplāna fragments;
skvēra projekta ģenplāna fragments ar atzīmētām aptuvenām vēsturiskām vietām
(piemiņas/apbedījumu vietas, baznīcas atrašanās vieta);
fotomateriāli, kuros fiksēta esošā situācija.

KONKURSA DARBU NOFORMĒŠANA

1.
2.
3.
4.

Maketa materiāla izvēle brīva, krāsu un tonālais risinājums maksimāli tuvs iecerētajai idejai.
Konkursa grafiskie materiāli izpildāmi brīvā tehnikā uz A3 vai A2 formāta planšetēm.
Pievienojams paskaidrojuma raksts.
Konkursa materiālu teksta daļu jānoformē latviešu valodā.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 23.p.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumam Bauskas novada administratīvajā teritorijā
2013.gada 4.jūlijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada domes deputātu
Aijas Spriņķes un Aleksandra Novicka iesniegums „Par ģenētiski modificēto organismu (ĢMO)
audzēšanas aizliegšanu Bauskas novadā‖.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma (turpmāk – likums) 22.panta otrā daļa
noteic, ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot
lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Likuma 22.panta trešajā daļā paredzēts, ka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā nosaka uz laiku, kas nav īsāks par
pieciem gadiem.
Likuma 22.panta ceturtā daļa noteic, ka pirms 22.panta otrajā daļā minēto saistošo
noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu
noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā,
kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par paziņojumu
Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
kas šo informāciju ievieto savās mājaslapās internetā. Paziņojumā norāda teritoriju,
kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības
viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu
sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas.
Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma
noteikšanai.
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un ceturto
daļu un Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu „Bauskas novada
pašvaldības nolikums‖ 101. un 102.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe,
R.Ţabovs), „pret‖ 3 (A.Feldmanis, U.Koluţs, J.Landorfs), „atturas‖ 1 (V.Grigorjeva),
NOLEMJ:
1. Izsludināt publisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā, nosakot publiskās apspriešanas
periodu laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim.
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2. Noteikt, ka sabiedrības viedokļi, priekšlikumi un iebildumi iesniedzami Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija‖ (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.),
kā arī jebkurā no Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm.
3. Publicēt paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā Bauskas novada pašvaldības
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis‖, laikrakstā „Bauskas Dzīve‖ un internetā mājaslapā
www.bauska.lv.
4. Informāciju par paziņojumu nosūtīt Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 11.pantu, 11.1panta pirmo daļu, 13.pantu, lai
nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju, kā arī
dzīvojamo telpu uzturēšanu un noteiktu vienotu īres maksas aprēķināšanas kārtību,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa (turpmāk – īres maksa) dzīvojamām telpām
Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī
atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk – dzīvojamās telpas) tiek
aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Peļņa + Īaps) x Pldz,
kur
ĪM – īres maksa (lati mēnesī);
Peļņa – īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Īaps – īres maksas daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi
(lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas
precizēta, ņemot vērā lodţiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto
terašu platībai – koeficientu 0,3.
2. Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļu par dzīvojamās
telpas lietošanu (Peļņa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Dzkv x Īnpg
Peļņa =
: Pldz, kur
12
Dzkv – dzīvojamo telpu īpašuma kadastrālā vērtība (lati);
Īnpg – īpašuma nolietojuma procents gadā.
3. Aprēķinot dzīvojamās telpas lietošanas maksā ietilpstošo nolietojuma procentu gadā,
izmanto lineāro metodi, kas paredz, ka īpašuma vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar
šo metodi īpašuma nolietojumu aprēķina no kadastra reģistrā uzrādītās kadastrālās
vērtības, nosakot 2 % nolietojuma likmi gadā.
4. Īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, tiek aprēķināta no
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)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

īpašuma kadastrālās vērtības īres līguma (2.pielikums) noslēgšanas brīdī. Īres maksas daļa
par dzīvojamās telpas lietošanu tiek pārrēķināta, ja īpašuma kadastrālā vērtība atbilstoši
Valsts zemes dienesta datiem uz kārtējā gada 1.janvāri ir mainījusies vismaz par 15 % .
Ja īpašumam nav iespējams aprēķināt īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu, jo
nav noteikta īpašuma kadastrālā vērtība, tad īres maksas daļa par dzīvojamās telpas
lietošanu nosakāma Ls 0,03 apmērā par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru
mēnesī.
Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas daļa par dzīvojamās mājas
uzturēšanu un apsaimniekošanu (Īaps) nosakāma atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami
šādi obligātie maksājumi:
7.1. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā
zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas
atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;
7.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā
lēmumā noteikto, paaugstinātā īres maksa piemērojama no brīţa, kad beidzies likuma „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.
Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vides serviss‖, SIA „Īslīces
ūdens‖ un pagastu pārvaldes attiecīgajā pilsētas un pagastu administratīvajā teritorijā
pārvaldīt visus Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īpašumus, noslēdzot pilnvarojuma līgumus (3.pielikums).
Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Vides serviss‖, SIA „Īslīces
ūdens‖ un pagastu pārvaldēm normatīvajos aktos un dzīvojamo telpu īres līgumos noteiktā
kārtībā izdarīt nepieciešamos grozījumus dzīvojamo telpu īres līgumos attiecībā uz īres
maksas apmēra izmaiņām.
Noteikt, ka kapitālsabiedrībām SIA „VIDES SERVISS‖ un SIA „Īslīces ūdens‖ ir tiesības
ieturēt 15 % no iekasētās mēneša īres maksas daļas par dzīvojamās telpas lietošanu, lai
segtu administratīvos izdevumus, kas radušies pildot pilnvarojuma līgumā atrunātos
uzdevumus attiecībā uz pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu
pārvaldīšanu.
Noteikt, ka īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu, ko šā lēmuma 9.punktā
minētās iestādes saņem no īrniekiem, ir atsevišķi uzskaitāma, uzkrājama un izlietojama
Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu atjaunošanai. Iestādēm iekasētā īres maksas
daļa par dzīvojamās telpas lietošanu, atskaitot 11.punktā minēto samaksu, vienu reizi
mēnesī (līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20.datumam) ir jāieskaita Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ norēķinu kontā, vienlaikus
iesniedzot pārskatu „Pārskats par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksām‖ (1.pielikums).
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 31.maija lēmumu
„Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas
noteikšanu‖.

Pielikumā: 1. Pārskats par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksām uz 1lp.
2. Īres līgums uz 3 lp.
3. Pilnvarojuma līgums uz 2 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMS
Bauskā

2013.gada __.____________

Bauskas novada pašvaldības iestāde „________ pagasta pārvalde”, reģistrācijas
Nr.________, adrese: __________________ (turpmāk- Iznomātājs), ___________ pagasta
pārvaldes vadītāja _________ personā, kurš rīkojas uz 2011.gada 31.marta Bauskas novada
pašvaldības iestādes „_______ pagasta pārvalde‖ nolikuma pamata, un
V.U., personas kods ...., dzīvesvietas adrese:..... (turpmāk – Īrnieks) noslēdz šādu dzīvojamo
telpu īres līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem lietošanā dzīvokli, kas atrodas adrese un sastāv no... ar
kopējo platību ...m2.
1.2. Dzīvojamās telpas un palīgtelpas (palīgēkas) tiek nodotas lietošanā saskaņā ar dzīvojamo
telpu nodošanas-pieņemšanas aktu, kas ir pievienots līgumam kā pielikums.
1.3. Dzīvoklī ir centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, karstais ūdens, elektroapgaismojums.
1.4. Dzīvoklis pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas _______ pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. .....
2. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā 2012.gada ...... un ir spēkā līdz 20... ..., ja vien netiek izbeigts pirms
noteiktā
termiņa saskaņā ar Līguma izbeigšanas nosacījumiem.
3. Maksājumi
3.1. Īrnieks maksā Izīrētājam īres maksu Ls.... par vienu dzīvojamās telpas m2. Kopējā īres
maksa mēnesī ir Ls ... , t.sk. maksa par dzīvojamo telpu lietošanu Ls.. un dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi Ls... .
3.2. Īres maksu par katru kārtējo mēnesi līdz mēneša ..datumam jāsamaksā Meţotnes pagasta
pārvaldes kasē vai jāpārskaita kontā...
3.3. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem par katru mēnesi līdz kārtējā mēneša ..datumam
jāsamaksā _________ pagasta pārvaldes kasē vai jāpārskaita kontā _____________:
3.3.1. par auksto ūdeni Ls .. par vienu m3 (ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs) vai Ls no
vienas personas mēnesī;
3.3.2. par karsto ūdeni Ls.. par vienu m3 (ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs) vai Ls no
vienas personas mēnesī;
3.3.3. apkure Ls .. par vienu m2 mēnesī apkures sezonā. Kopējā maksa par apkuri mēnesī ir Ls ..
3.3.4. kanalizācija Ls... no vienas personas vai Ls par vienu m3;
3.4. Īrnieks papildus īres maksai veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.
3.5. Ja īres maksājumi nokavēti, Īrnieks maksā Izīrētājam nokavējuma naudu no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu.
4. Izīrētāja pienākumi un tiesības
4.1. Izīrētājs apņemas:
4.1.1. nodot Īrniekam dzīvojamo telpu dzīvošanai derīgā kārtībā saskaņā ar dzīvojamo telpu
pieņemšanas – nodošanas aktu;
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4.1.2. netraucēt Īrniekam un kopā ar viņu likumīgi dzīvojošām personām lietot īrētās dzīvojamās
telpas, palīgtelpas un tajās esošās iekārtas;
4.1.3. pārrēķināt dzīvojamo telpu īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ja
dzīvojamās telpas lietošanas un komunālie pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši šī līguma
nosacījumiem, kā arī dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.1.4. veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi dzīvojamās
mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.
4.2. Izīrētājam ir tiesības:
4.2.1. prasīt Īrniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma
nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.2. veikt dzīvojamo telpu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;
4.2.3. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību nodrošināšanai;
4.2.4. aizliegt turēt putnus, suņus, kaķus un citus istabas dzīvniekus, ja netiek ievēroti sanitārie
noteikumi un citi noteikumi;
4.2.5. prasīt, lai Īrnieks pārtrauktu nelikumīgi iemitinātu personu uzturēšanos dzīvoklī;
4.2.6. paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, mēnesi iepriekš par to brīdinot Īrnieku;
4.2.6. izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Īrnieks sistemātiski bojā vai posta dzīvojamās telpas, vai
izmanto tās mērķiem, kādiem tās nav paredzētas;
4.2.7. izbeigt līgumu, ja Īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nav samaksājis dzīvojamo telpu īres
maksu un maksu par komunālajiem maksājumiem.
5. Īrnieka pienākumi un tiesības
5.1. Īrnieks apņemas:
5.1.1. izmantot dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērojot dzīvojamo telpu
lietošanas noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, dzīvojamām telpām tās iekārtām un
koplietošanas telpām;
5.1.2. uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas un veikt par saviem līdzekļiem to kosmētisko remontu:
griestu balsināšanu, sienu tapsēšanu vai krāsošanu, logu rāmju un durvju krāsošanu, iestiklošanu,
grīdu, radiatoru, cauruļvadu krāsošanu dzīvojamās telpas iekšpusē, kā arī dzīvokļa iekšējās
elektroinstalācijas, krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda remontu un
nomaiņu. Kosmētiskais remonts jāveic ne retāk kā reizi trīs gados.
5.1.3. neveikt dzīvojamo telpu un palīgtelpu pārbūvi un pārplānošanu bez Izīrētāja piekrišanas;
5.1.4. atlīdzināt Izīrētājam likumā noteiktā kārtībā visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar
dzīvojamu telpu, dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem Īrnieka un ar viņu kopā dzīvojošo
personu vainas dēļ;
5.1.5. Līgumam izbeidzoties, desmit dienu laikā nodot Izīrētājam īrētās telpas dzīvošanai derīgā
stāvoklī, nodot labierīcības, iekārtas un citas ierīces lietošanai derīgā stāvoklī saskaņā ar
dzīvojamo telpu nodošanas - pieņemšanas aktu.
5.2. Īrniekam ir tiesības:
5.2.1. kopā ar citām dzīvoklī likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot īrētās telpas,
labierīcības, iekārtas un citas ierīces, kā arī mājas koplietošanas telpas un piemājas teritoriju;
5.2.2. iemitināt īrētajās dzīvojamās telpās savu laulāto, vecākus (adoptētājus) darbnespējīgos
brāļus, māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi dzīvojamā
telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un, ja iepriekš par to rakstveidā informēts
Izīrētājs;
5.2.3. nodot dzīvojamās telpas vai to daļu apakšīrē tikai ar Izīrētāja un kopā ar Īrnieku dzīvojošo
pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu;
5.2.4. prasīt pārrēķinu par paredzēto komunālo pakalpojumu nesaņemšanu, kā arī īres maksas
pārrēķinu gadījumos, ja Izīrētājs nav nodrošinājis īrēto dzīvojamo telpu, palīgtelpu un ietaišu
lietošanu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
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5.2.5. prasīt Līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas novada pašvaldībā iesniegumu ne vēlāk
kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām;
5.2.6. izbeigt Līgumu, brīdinot par to Izīrētāju divus mēnešus iepriekš;
5.2.7. atbrīvojot dzīvojamās telpas, ņemt līdz priekšmetus, kuri pieder Īrniekam un kuru viņš
izmantojis dzīvojamo telpu uzlabošanai, ja tie atdalāmi, nebojājot telpu. Dzīvojamām telpām
jābūt dzīvošanai derīgā stāvoklī, aprīkotai ar funkcionējošiem sanitārtehniskajiem mezgliem
(izlietnes, sēdpods, vanna u.tml.).
6. Grozījumu izdarīšana līgumā un strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa pēc abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās.
6.2. Līguma nosacījumus var grozīt. Grozījumi Līgumā noformējami rakstiski un stājas spēkā,
kad tos parakstījušas abas puses.
6.3. Domstarpības Līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīds
risināms tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.4. Līgums sagatavots un parakstīts uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem vienu
eksemplāru saņem Iznomātājs un vienu Nomnieks.
6.5. Līgumam ir viens pielikums dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas akts.
Izīrētājs

Īrnieks

___________________________
V.U.

__________________________
V.U.
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1.pielikums
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PILNVAROJUMA LĪGUMS
Bauskā,

2013.gada ___.___________

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901 (turpmāk – Pilnvarotājs), tās priekšsēdētāja Raita Ābelnieka
personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, un
___________, vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese: _____ (turpmāk Pilnvarnieks), valdes locekļa ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu‖ noslēdz šādu
pilnvarojuma līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pilnvarotājs uzdod un Pilnvarnieks apņemas veikt uzdevumus saistītus ar Bauskas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu.
2. PILNVARNIEKA PIENĀKUMI
2.1. Savas kompetences ietvaros, ko nosaka Pilnvarotājs, Pilnvarnieks apņemas:
2.1.1. noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus ar īrniekiem;
2.1.2. iekasēt īres maksu;
2.1.3. atsevišķi uzskaitīt un uzkrāt īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu;
2.1.4. īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša
20.datumam pārskaitīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
norēķinu kontā;
2.1.5. iesniegt Pilnvarotājam pārskatu par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām.
2.1.6. veikt dzīvojamo telpu īres maksas parāda piedziņu.

3. PILNVARNIEKA TIESĪBAS
3.1. Iesniegt Pilnvarotājam priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu
pārvaldīšanu.
3.2. Pilnvarnieks līgumā noteiktos uzdevumu veic bez pārpilnvarojuma tiesībām.
3.3. Saņemt maksu par pilnvarojuma līgumā noteikto uzdevumu veikšanu.
4. PILNVARNIEKA ATBILDĪBA
4.1. Pilnvarnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ radušies Pilnvarotājam.
4.2. Pilnvarnieks ir atbildīgs par izpildāmo uzdevumu termiņiem.
5. PILNVAROTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pilnvarotājs apņemas sniegt Pilnvarniekam visu informāciju, kas nepieciešama šā
līguma minēto uzdevumu izpildei.
5.2. Pilnvarotājam ir tiesības kontrolēt Pilnvarnieka uzdevumu izpildi saskaņā ar līguma
noteikumiem.
5.3. Pilnvarotājs garantē, ka tam ir tiesības pilnvarot Pilnvarnieku un uzdot veikt uzdevumus,
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ko paredz šis līgums.
5.4. Pilnvarotājs patur sev ikmēneša līdzekļus 15% apmērā no iekasētās mēneša īres maksas
daļas
par
dzīvojamās
telpas
lietošanu,
administratīvo
izdevumu
segšanai.
7. PUŠU ATBILDĪBA
UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Visi strīdi, kas rodas izpildot šo līgumu, tiek risināti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
7.2. Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies savu saistību neizpildes dēļ
vai nepienācīgas izpildes dēļ.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā _____________ un ir spēkā līdz ________________ .
8.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc līdzēju savstarpējas vienošanās, kas tiek
noslēgta rakstveidā.
8.3. Līgumu var izbeigt tikai pēc līdzēju rakstveida vienošanās vai arī gadījumos, ko tieši
paredz normatīvie akti.
8.4. Līgums sagatavots uz vienas lapas divos eksemplāros, katram līdzējam pa vienam.

PILNVAROTĀJS

PILNVARNIEKS

________________________
Raitis Ābelnieks

_____________________
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 25.p.

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai
2012.gada 26.aprīlī noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/135/020 par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma piešķiršanu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde‖
un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā‖ īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem‖ 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam‖ 14.panta
astoto daļu un divpadsmito 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, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā‖ īstenošanai Ls 142 058 (viens simts četrdesmit divi
tūkstoši piecdesmit astoņi lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 26.p.

Par projekta „Bauskas novada vēstures unikālās liecības – 19.gadsimta
katafalka restaurācija” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs‖ ir
sagatavojusi projekta pieteikumu „Bauskas novada vēstures unikālās liecības – 19.gadsimta
katafalka restaurācija‖, lai saglabātu Bauskas novada kultūras vēstures unikālu liecību – bēru
ratus, veicinātu Zemgales novada kultūras mantojuma popularizēšanu un Nacionālajā krājumā
iekļauto priekšmetu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, un lūdz
to līdzfinansēt.
Projektu paredzēts iesniegt Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā,
nozarē „Kultūras mantojums‖, kuras prioritāte ir kultūras mantojuma saglabāšana, nodrošinot
plašu pieejamību sabiedrībai.
Projektā paredzētās darbības – restaurēt vienus no greznākajiem un elegantākajiem bēru
ratiem, kā arī atjaunot un padarīt Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki‖ apmeklētājiem
pieejamu 19.gadsimta apbedīšanas tradīciju liecību. Projekta kopējās izmaksas Ls 7 422,88.
Pamatojoties uz likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību‖ 11.pantu, likuma ―Par
pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ 1 (A.Jātnieks), „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs‖ sagatavoto projekta pieteikumu „Bauskas novada vēstures unikālās liecības –
19.gadsimta katafalka restaurācija‖ un uzdot iestādei „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs‖ iesniegt to līdz 2013.gada 23.augustam Valsts Kultūrkapitāla fonda
izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 7 422,88, no kurām Valsts Kultūrkapitāla
finansējums ir 85 %, tas ir, Ls 6 309,45, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 15 %
jeb Ls 1 113,43.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs‖ speciālisti Līgu Grosbardi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 27.p.

Par Bauskas novada Dāviņu pagasta ģerboņa skiču izstrādi
Bauskas novada pašvaldība 2013.gada 8.jūlijā ir saņēmusi Bauskas novada Dāviņu pagasta
pārvaldes iesniegumu Nr.1-7/54 „Par Dāviņu pagasta ģerboņa skiču izstrādi‖ ar lūgumu
organizēt Dāviņu pagasta ģerboņa skiču izstrādi iesniegšanai Valsts Heraldikas komisijā.
Dāviņu pagasts ir viens no diviem Bauskas novada pagastiem, kam līdz šim vēl nav
izveidots savs ģerbonis, kas reprezentē pagasta teritoriju, iedzīvotājus, saimniecisko darbību u.c.
pagasta būtību raksturojošus elementus.
Teritoriālās reformas rezultātā aktuāls kļuva jautājums par Bauskas novada ģerboņa
izveidi. 2009.gada 23.decembrī Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas novada ģerboni, līdz
ar to aktualitāti zaudēja nepieciešamība radīt katram Bauskas novada pagastam savu identitāti
raksturojošu ģerboni. Līdz teritoriālajai reformai izveidots un līdz šim pagastu raksturojošais
ģerbonis ir Brunavas, Codes, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces un Meţotnes pagastiem, savukārt
Dāviņu un Vecsaules pagastam ģerbonis tā arī netika izveidots. Turpinot heraldisko tradīciju un
veicinot Bauskas novada Dāviņu pagasta iedzīvotāju piederības veicināšanu sava pagasta
teritorijai, būtu nepieciešams izsludināt Dāviņu pagasta ģerboņa izveides konkursu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot ar Latvijas Valsts
Heraldikas komisiju,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada Dāviņu pagasta pārvaldes ieceri par Dāviņu pagasta
ģerboņa izstrādi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Lietvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai organizēt un izsludināt līdz 2013.gada 30.septembrim
ideju konkursu par Dāviņu pagasta ģerboņa skiču izveidi ar mērķi izstrādāt Dāviņu pagasta
ģerboni kā unikālu Dāviņu pagasta atpazīstamības zīmi, kā arī organizēt ģerboņa
reģistrēšanu Valsts Heraldikas komisijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Par Bauskas novada Vecsaules pagasta ģerboņa skiču izstrādi
Bauskas novada pašvaldība 2013.gada 9.jūlijā ir saņēmusi Bauskas novada Vecsaules
pagasta pārvaldes iesniegumu Nr.2-9/64 „Par ģerboņa skiču izstrādi‖ ar lūgumu organizēt
Vecsaules pagasta ģerboņa skiču izstrādi iesniegšanai Valsts Heraldikas komisijā.
Vecsaules pagasts ir viens no diviem Bauskas novada pagastiem, kam līdz šim vēl nav
izveidots savs ģerbonis, kas reprezentē pagasta teritoriju, iedzīvotājus, saimniecisko darbību u.c.
pagasta būtību raksturojošus elementus.
Teritoriālās reformas rezultātā aktuāls kļuva jautājums par Bauskas novada ģerboņa
izveidi. 2009.gada 23.decembrī Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas novada ģerboni.
Līdz ar to aktualitāti zaudēja nepieciešamība radīt katram Bauskas novada pagastam savu
identitāti raksturojošu ģerboni. Līdz teritoriālajai reformai izveidots un līdz šim pagastu
raksturojošais ģerbonis ir Brunavas, Codes, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces un Meţotnes pagastiem,
savukārt Dāviņu un Vecsaules pagastam ģerbonis tā arī netika izveidots. Turpinot heraldisko
tradīciju un veicinot Bauskas novada Vecsaules pagasta iedzīvotāju piederības veicināšanu sava
pagasta teritorijai, būtu nepieciešams izsludināt Vecsaules pagasta ģerboņa izveides konkursu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot ar Latvijas Valsts
Heraldikas komisiju,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada Vecsaules pagasta pārvaldes ieceri par Vecsaules
pagasta ģerboņa izstrādi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Lietvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai organizēt un izsludināt līdz 2013.gada 30.septembrim
ideju konkursu par Vecsaules pagasta ģerboņa skiču izveidi ar mērķi izstrādāt Vecsaules
pagasta ģerboni kā unikālu Vecsaules pagasta atpazīstamības zīmi, kā arī organizēt ģerboņa
reģistrēšanu Valsts Heraldikas komisijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Par transportlīdzekļu iegādi
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikums par transportlīdzekļu iegādi pašvaldības iestāţu vajadzībām.
Autotransporta parka optimizēšanas darba grupā ir izskatīts jautājums par
transportlīdzekļa nomaiņu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde‖ un pašvaldības iestādei „Bauskas
novada administrācija‖.
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija‖ skolēnu
pārvadājumu veikšanai ir nepieciešams nomainīt autobusu, kurš apkalpo Uzvaras vidusskolas
maršrutu un autobusu, kurš apkalpo novada izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādes, jo šo
autobusu nolietojuma un tehniskā stāvokļa dēļ nav lietderīga to tālāka ekspluatācija.
Ievērojot to, ka pašvaldības īpašumā nav atbilstošu transportlīdzekļu, ko piešķirt šīm
iestādēm, autotransporta parka optimizēšanas darba grupas priekšlikums ir iegādāties
divas lietotas kravas-pasaţieru automašīnas (kombi, izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz
150000 km, dzinēja tips – dīzelis) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība vienam
transportlīdzeklim līdz Ls 5000 bez pievienotās vērtības nodokļa; lietotu autobusu (izlaides gads
no 2003., noskrējiens līdz 500000 km, dzinēja tips – dīzelis) no četrdesmit četrām līdz četrdesmit
septiņām sēdvietām un ne mazāk kā 20 stāvvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 30000 bez
pievienotās vērtības nodokļa; lietotu autobusu (izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 400000
km, dzinēja tips – dīzelis) no piecdesmit līdz piecdesmit trim sēdvietām, plānotā iegādes vērtība
līdz Ls 90000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt un izsludināt iepirkumus šādu transportlīdzekļu iegādei Bauskas novada pašvaldības
iestāţu vajadzībām:
1.1. divu lietotu kravas-pasaţieru automašīnu iegādi (kombi, izlaides gads no 2008., noskrējiens
līdz 150000 km, dzinēja tips – dīzelis) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība vienam
transportlīdzeklim līdz Ls 5000 bez pievienotās vērtības nodokļa;
1.2. lietota autobusa iegādi (izlaides gads no 2003., noskrējiens līdz 500000 km, dzinēja tips –
dīzelis) no četrdesmit četrām līdz četrdesmit septiņām sēdvietām un ne mazāk
kā 20 stāvvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 30000 bez pievienotās vērtības nodokļa;
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1.3. lietota autobusa iegādi (izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 400000 km, dzinēja tips –
dīzelis) no piecdesmit līdz piecdesmit trim sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls
90000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖:
2.1. Transporta nodaļas vadītājam Andrim Juškevicam sagatavot tehniskās specifikācijas un
iesniegt līdz 2013.gada 29.jūlijam iepirkumu izsludināšanai iestādes „Bauskas novada
administrācija‖ Iepirkumu nodaļā;
2.2. Iepirkuma nodaļas vadītājam Andrim Rācenim izsludināt iepirkumus līdz 2013.gada
21.augustam.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkumu procedūru noslēgšanās
nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai iepirkuma īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmērā.
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Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 5. jūlijā saņemts SIA „Īslīces ūdens‖ iesniegums,
kurā izteikts lūgums sakarā ar veiktajiem neparedzētiem maksājumiem no SIA „Īslīces ūdens‖
finanšu līdzekļiem, lai pabeigtu iesāktos un izstrādātu jaunus ūdenssaimniecības projektus,
iedalīt SIA „Īslīces ūdens‖ budţeta pamatkapitāla palielinājumu Ls 7750 apmērā.
Izskatot SIA „Īslīces ūdens‖ iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka SIA
„Īslīces ūdens‖ ir samaksājusi par šādu projektu dokumentācijas aktualizāciju un izstrādi:
1) projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādţūnu
ciemā‖, TEP aktualizācijai sakarā ar būvniecības sadārdzinājumu Ls 900 (deviņi simti lati),
(2012.gada 18.oktobra līgums Nr.2_IslicesU_2012);
2) projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagastā‖,
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015, TEP aktualizācijai par ietaupīto finanšu
līdzekļu apguvi Ls 4900 (četri tūkstoši deviņi simti lati), ( 2012.gada 16.oktobra līgums
Nr.LV 4002);
3) tehniskā projekta izstrāde „Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā‖ Ls 1950 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati),
(2012.gada 20.jūnija līgums Nr.1_islicesU-2012).
Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds‖.
Bauskas novada pašvaldība ir deleģējusi SIA „Īslīces ūdens‖ pašvaldības autonomajās
funkcijās ietilpstošo uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija) Īslīces pagastā.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.martā saņemts SIA „Bauskas alus‖ iesniegums,
kurā pašvaldība tiek informēta, ka sakarā ar pārmaiņām raţošanas procesā un ūdens kvalitātes
prasību nenodrošināšanu no 2013.gada 27.septembra tiks pārtraukta dzeramā ūdens piegāde
dzīvojamai mājai „Imantas‖, Īslīces pagastā no SIA „ Bauskas alus‖ ūdensapgādes sistēmas.
Izskatot SIA „Bauskas alus‖ iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka veicot
dzeramā ūdens testēšanu 2010.gadā, tika konstatēts, ka dzeramais ūdens, ko 18 dzīvokļu
dzīvojamai mājai „Imantas‖, Īslīces pagastā piegādā no SIA „Bauskas alus‖ ūdensapgādes
sistēmas 2.akas, neatbilst visām kvalitātes prasībām.
Veselības ministrija 2010.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.S-01-30/3307 „Par
pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu Bauskas novada Īslīces pagastā no SIA
„Bauskas alus‖ artēziskajām akām Nr.2 un Nr. 4 piegādātajam ūdenim‖. Lēmumā noteikts, ka
īpašas normas piegādātajam ūdenim noteiktas uz trīs gadiem, t.i., līdz 2013.gada 27.septembrim.
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SIA „Bauskas alus‖ ir plānojusi veikt izmaiņas raţošanas procesā, kas izmainīs ūdens patēriņu un
apriti, bet nav plānojusi veikt ūdensapgādes sistēmas 2.akas rekonstrukciju. Līdz ar to no
2013.gada 27.septembra daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Imantas‖ tiks pārtraukta dzeramā
ūdens no SIA „Bauskas alus‖ ūdensapgādes sistēmas, jo ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām
prasībām.
SIA „Īslīces ūdens‖, kurai Bauskas novada pašvaldība ir deleģējusi pašvaldības
autonomajās funkcijās ietilpstošo uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija) Īslīces pagastā, ir izpētījusi radušos situāciju un kā risinājumu
piedāvā dzīvojamo māju „Imantas‖ nodrošināt ar dzeramo ūdeni no SIA „Īslīces ūdens‖
ūdensapgādes tīkliem, izbūvējot jaunu ūdensvada pievadu 66 metru garumā.
Kopējās paredzamās ūdensvada pievada izbūves izmaksas ir Ls 1072, t.sk. pievienotās vērtības
nodoklis 21 %.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām‖ 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda līdzekļiem
SIA
„Īslīces ūdens‖ pamatkapitāla palielināšanai Ls 8822 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi
lati) ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu dokumentācijas aktualizācijai,
sagatavošanai un ūdensvada pievada ierīkošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Imantas‖,
Īslīces pagastā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par ūdens un notekūdeņu tīklu pārņemšanu apsaimniekošanā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 1.jūlijā saņemts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības (turpmāk – DZĪKS) „Aizupe A‖ iesniegums, kurā izteikts lūgums pārņemt
apsaimniekošanā un uzturēšanā DZĪKS „Aizupe A‖ Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā
ekspluatētos bezīpašnieka 578 m kanalizācijas un 378 m ūdensvadu maģistrālos tīklus.
Izskatot DZĪKS „Aizupe A‖ iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar 2012.gada 19.decembra pirkuma līgumu SIA „SIGILO KV‖ ieguva
nekustamo īpašumu Stacijas iela 2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 007 0049.
Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (būvju kadastra apzīmējumi
4001 007 0030 018 un 4001 007 0030 019), kas nodrošina kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu
DZĪKS „Aizupe A‖ dzīvojamo māju iedzīvotājiem. DZĪKS „Aizupe A‖ ūdensapgādi nodrošina
SIA „Īslīces ūdens‖.
Atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.marta lēmumam „Par pilnvarojumu
SIA „Īslīces ūdens‖ SIA „Īslīces ūdens‖ pilnvarota pārņemt no SIA „SIGILO KV‖
apsaimniekošanā un uzturēšanā uz laiku līdz 2013.gada 30.oktobrim bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas (būvju kadastra apzīmējumi 4001 007 0030 018 un 4001 007 0030 019) Stacijas ielā 2,
Bauskā.
SIA „Īslīces ūdens‖ realizē izstrādāto tehnisko projektu „Ūdensvada un kanalizācijas
rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas novadā‖, kura ietvaros
paredzēts pārslēgt Pārupes, Īslīces un Stacijas ielas iedzīvotāju, raţošanas uzņēmumu
ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas inţeniertīklus no sūkņu mājas un
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Stacijas ielā 2, Bauskā uz SIA „Īslīces ūdens‖ valdījumā
esošajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras apsaimniekošanas inţeniertīkliem. Ievērojot
minētos apstākļus, ir lietderīgi nodot SIA „Īslīces ūdens‖ apsaimniekošanā un uzturēšanā DZĪKS
„Aizupe A‖ ekspluatētos 578 m kanalizācijas un 378 m ūdensvadu maģistrālos tīklus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas noteic to,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Īslīces ūdens‖ pārņemt
apsaimniekošanā un uzturēšanā DZĪKS „Aizupe A‖ Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā
ekspluatētos 578 m kanalizācijas un 378 m ūdensvadu maģistrālos tīklus.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 32.p.

Par ielu apgaismojuma nodrošināšanu Ziedoņu ielā Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.jūnijā saņemts SIA „Kvēle‖ iesniegums
Nr.597/2013, kurā sniegta informācija par elektropārvades līnijas rekonstrukcijas būvdarbu
pabeigšanu Ziedoņu ielā, Bauskā. Saskaņā ar būvniecības līgumu Nr.30R300/12-519
un tehniskā projekta „TP-4346 „Mednieku iela‖ z-1 0,4 kV rekonstrukcija Bauskā, Bauskas
novadā‖ nosacījumiem tika demontēti esošā elektropārvades līnijas koka balsti, uz kuriem
izvietots Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošais ielu apgaismojums Ziedoņu ielā, Bauskā.
Minētajā būvniecības līgumā nav paredzēts atjaunot ielu apgaismojuma līniju.
Atbilstoši 2008.gada 19.maija vienošanās N.30300/08-262 „Par AS „Sadales tīkls‖
Dienvidu reģiona 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju izmantošanu ielu apgaismošanas gaisvadu
piekarei (kopēju vadu, piekarkabeļu piekare)‖ 2.5.apakšpunktā noteiktajam – izstrādājot jaunus
projektus, kas saistīti ar Sadales tīklu gaisvadu līniju ar apgaismojuma gaisvadu līniju
rekonstrukciju, projekta izstrādi organizē Sadales tīkls, tehniskais projekts obligāti jāsaskaņo ar
pašvaldību, par izbūvi maksā atsevišķi Sadales tīkls un pašvaldība katrs par savu daļu.
SIA „Iecavnieks elektro‖ izstrādājusi tehnisko projektu „Apgaismojuma izbūve Ziedoņu
ielā, Bauskā‖.
2013.gada 26.jūnijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Māra Freimaņa iesniegums,
kurā izteikts Ziedoņu ielas iedzīvotāju lūgums Bauskas novada pašvaldībai rast finanšu līdzekļus
ielu apgaismojuma atjaunošanas izbūves darbiem līdz 2013.gada rudens perioda sākumam, lai
nodrošinātu ielas apgaismošanu dienas tumšajā laikā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt un izsludināt iepirkumu SIA „Iecavnieks elektro‖ izstrādātā tehniskajā projektā
„Apgaismojuma izbūve Ziedoņu ielā, Bauskā‖ ietvertajiem būvdarbiem (prognozējamās
izmaksas Ls 8500), kas paredz ielu apgaismojuma atjaunošanu Bauskas pilsētas
Ziedoņu ielā.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 15.augustam sagatavot iepirkuma nolikumu un
izsludināt iepirkuma procedūru ielu apgaismojuma izbūvei Ziedoņu ielā, Bauskā.
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3. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţeta rezerves fonda Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija‖ ielu apgaismojuma izbūvei Ziedoņu ielā, Bauskā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 33.p.

Par ielu apgaismojuma nodrošināšanu Īslīces pagasta Liepu ielā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Īslīces pagasta pārvalde‖ iesniegums Nr.1772, kurā sniegta informācija par Īslīces
pagasta iedzīvotāju lūgumu ielu apgaismojuma ierīkošanai Liepu ielas posmā, no Lauku ielas
līdz Īslīces kultūras namam Īslīces pagasta Rītausmu ciemā.
SIA „Iecavnieks elektro‖ izstrādājusi tehnisko projektu „Liepu ielas apgaismojuma
izbūve Rītausmu ciemā, Īslīces pagastā‖. Tehniskais projekts paredz ielu apgaismojuma
būvdarbus veikt divās kārtās. Atbilstoši Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra
lēmumam „Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Īslīces pagastā‖ 2012.gada
novembrī un decembrī veikta ielu apgaismojuma izbūve Liepu ielas posmā no valsts ceļa V 1028
l līdz Lauku ielai (tehniskā projekta I kārta).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt un izsludināt iepirkumu SIA „Iecavnieks elektro‖ izstrādātā tehniskā projekta
„Liepu ielas apgaismojuma izbūve Rītausmu ciemā, Īslīces pagastā‖ ietvertajiem būvdarbiem
(prognozējamās izmaksas Ls 6050), kas paredz ielu apgaismojuma izbūvi Liepu ielas posmā
no Lauku ielas līdz Īslīces kultūras namam Īslīces pagasta Rītausmu ciemā.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 15.augustam sagatavot iepirkuma nolikumu un
izsludināt iepirkuma procedūru ielu apgaismojuma izbūvei Liepu ielā, Rītausmu ciemā,
Īslīces pagastā.
3. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţeta rezerves fonda Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta
pārvalde‖ ielu apgaismojuma izbūvei Liepu ielā, Rītausmu ciemā, Īslīces pagastā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

63

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 34.p.

Par Dārza ielas posmā no Saules ielas līdz Slimnīcas ielai Bauskā
seguma rekonstrukciju un gājēju celiņa atjaunošanu
Pēc ilgstošās ziemas un vēlā pavasara tika apsekota Dārza iela Bauskā un konstatēts,
ka ielas segums ir kritiskā stāvoklī un nav iespējams kvalitatīvi veikt seguma remontu, tāpēc ir
veikta virsmas seguma rekonstrukcija Dārza ielas posmam no Zaļās ielas līdz Saules ielai. Lai
novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai, nodrošinātu drošu un ātru nokļūšanu līdz
neatliekamās medicīniskās palīdzības punktam Dārza ielā 7/1, kā arī nodrošinātu atbilstošu ielas
uzturēšanu, nepieciešams veikt Dārza ielas seguma rekonstrukciju posmā no Saules ielas līdz
Slimnīcas ielai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli‖ 6.pielikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Dārza ielas posmā no Saules ielas līdz Slimnīcas ielai seguma rekonstrukciju un
gājēju celiņa atjaunošanu.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Iepirkumu nodaļai veikt iepirkuma
procedūru Dārza ielas posmā no Saules ielas līdz Slimnīcas ielai seguma rekonstrukcijai un
gājēju celiņa atjaunošanai līdz 2013.gada 31.jūlijam.
3. Finansējumu virsmas rekonstrukcijai un gājēju celiņa atjaunošanai nodrošināt no iestādei
‖Bauskas novada administrācija‖ sadaļas „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana‖ Bauskas
novada pašvaldības 2013.gada budţetā paredzētajiem līdzekļiem.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 35.p.

Par automašīnu stāvlaukuma izbūvi Slimnīcas ielā 4, Bauskā
Ielu seguma rekonstrukcijas laikā Dārza ielā, posmā no Zaļās ielas līdz Saules ielai
Bauskā, konstatēts, ka satiksmes dalībnieku drošību uzlabošanai un operatīvas nokļūšanas
nodrošināšanai līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības punktam Dārza ielā 7/1, Bauskā, ir
nepieciešams izbūvēt automašīnu stāvlaukumu Slimnīcas ielā 4, Bauskā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0102.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt ieceri automašīnu stāvlaukuma izbūvei Slimnīcas ielā 4, Bauskā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0102.
2. Sagatavot satiksmes organizācijas izmaiņu shēmu un automašīnu stāvlaukuma tehnisko
skici saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, saskaņojot ar inţenierkomunikāciju
īpašniekiem, apsaimniekotājiem un citām ar ieceres realizāciju saistītām juridiskām un
fiziskām personām.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Saimnieciskajai nodaļai veikt būvdarbu
apjomu precizēšanu un izmaksu tāmes sagatavošanu, par pamatu izmantojot SIA „Vides
serviss‖ iesniegto finanšu piedāvājumu, kas iesniegts pamatojoties uz 2011.gada 15.aprīļa
deleģēšanas līgumu Nr.3-31/28 un 2012.gada 29.marta lēmumu.
4. Finansējumu automašīnu stāvlaukuma izbūvei nodrošināt no iestādei ‖Bauskas novada
administrācija‖ sadaļas „Teritoriju apsaimniekošana‖ Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţetā paredzētajiem līdzekļiem.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 36.p.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu Ceraukstes pagastā, nosaukuma
piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, adreses maiņu
un likvidēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.jūnijā saņemts P. B. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut apvienot nekustamus īpašumus Ceraukstes pagastā „Vidagi‖, kadastra Nr.4050
006 0013 – 0,9249 ha platībā, „Vidagi 1‖, kadastra Nr.4050 006 0067 – 0,2522 ha platībā,
„Vidagi 2‖, kadastra Nr.4050 006 0068 – 0,2994 ha platībā, „Vidagi 3‖, kadastra Nr.4050 006
0069 – 0,3001 ha platībā, „Vidagi 4‖, kadastra Nr.4050 006 0070 – 0,3011 ha platībā,
apvienotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Visbijas iela 14‖, noteikt adresi: Visbijas iela 14,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908 un noteikt zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus – 0,25 ha individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un 1,8277 ha
lauksaimniecības zeme.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēj a:
Nekustamais īpašums „Vidagi‖, kadastra Nr.4050 006 0013, kas atrodas Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Ceraukstes ciemā, pieder P. B. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.461.
Nekustamais īpašums „Vidagi‖, kadastra Nr.4050 006 0013, ar kopējo platību 2,1 ha
sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0013.
Ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2007.gada 22.maija lēmumu
„Par nekustamā īpašuma „Vidagi‖ sadalīšanu‖ nekustamais īpašums „Vidagi‖ sadalīts piecos
īpašumos.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti
pieci īpašumi:
1) „Vidagi‖, kadastra Nr.4050 006 0013, kas sastāv no zemes vienības 0,9249 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0013 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums (4050 006 0013 001) ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
2) „Vidagi 1‖, kadastra Nr.4050 006 0067, kas sastāv no zemes vienības 0,2522 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0067 ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
3) „Vidagi 2‖, kadastra Nr. 4050 006 0068, kas sastāv no zemes vienības 0,2994 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0068 ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
4) „Vidagi 3‖, kadastra Nr. 4050 006 0069, kas sastāv no zemes vienības 0,3001 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0069 ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
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5) „Vidagi 4‖, kadastra Nr.4050 006 0070, kas sastāv no zemes vienības 0,3011 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0070 ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par adrešu piešķiršanu ēkām
un apbūvei paredzētajām zemes vienībām ar piesaisti ielas nosaukumam Ceraukstes pagastā‖
nekustamā īpašuma „Vidagi‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0013 un
dzīvojamai mājai piešķirta adrese Visbijas iela 16, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3908, nekustamā īpašuma „Vidagi 1‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0067 piešķirta adrese Visbijas iela 18, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
LV-3908; nekustamā īpašuma „Vidagi 2‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0068 piešķirta adrese: Visbijas iela 20, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
LV-3908; nekustamā īpašuma „Vidagi 3‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0069 piešķirta adrese: Visbijas iela 22, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV3908; nekustamā īpašuma „Vidagi 4‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0070
piešķirta adrese: Visbijas iela 14, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu zemes ierīcības projekta
izstrādāšana zemes vienību apvienošanai nav nepieciešama, jo iesniedzējs lūdz apvienot
vairākas blakus esošas zemes vienības.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ teritorijas esošais un plānotais (atļautais) izmantošanas
veids nekustamo īpašumu zemes vienībām ir:
1) „Vidagi‖ – daļa mazstāvu dzīvojamā apbūve un daļa lauku zeme;
2) „Vidagi 1‖ - mazstāvu dzīvojamā apbūve;
3) „Vidagi 2‖ - mazstāvu dzīvojamā apbūve;
4) „Vidagi 3‖ - mazstāvu dzīvojamā apbūve;
5) „Vidagi 4‖ - mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība‖ (turpmāk – noteikumi) 2.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka
atbilstoši teritorijas plānojumam. Noteikumu 14.3.apakšpunkts noteic, ka apbūves zeme ir
neapbūvēta zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi un
detālplānojums nav nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos
noteiktajām apbūves prasībām.
Noteikumu 23.2.2.apakšpunkts noteic, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības
daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai,
ja detālplānojums nav nepieciešams un ja neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves
noteikumos noteiktajām prasībām un ja ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas
zemes iedalījumu.
Noteikumu 28.punktā paredzēts, ka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības
izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme‖ un tam piekrītošo
zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai
faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās zemes vienības platības lietošanas mērķi nosaka
kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši šo noteikumu 23. un 24.punktā minētajām prasībām.
Noteikumu 29.punkts noteic, ka gadījumā, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas
detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir
tiesības ierosināt un noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus
teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka
proporcionāli to skaitam. Ja persona noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas
mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt
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lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem
teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka
proporcionāli lietošanas mērķu skaitam.
Ievērojot iepriekš minēto, atzīstams, ka nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšana atbilstoši iesniedzēja Pētera Bula iesniegumā izteiktajam lūgumam, ievērojot
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi‖ noteikto, nav iespējama. Nekustamo īpašumu „Vidagi 1‖ „Vidagi 2‖ „Vidagi 3‖
„Vidagi 4‖ zemes vienībām visās to platībās nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Savukārt nekustamā īpašuma „Vidagi‖ zemes
vienībai nosakāmi divi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,25 ha individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601) un 0,6749 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Ievērojot iesniedzēja lūgumu par zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā 2,0777
ha platībā, šai zemes vienībai atbilstoši teritorijas plānojumam nosakāmi divi nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 0,6749 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101) un 1,4028 ha dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka, lemjot par tāda
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde
noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.
Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ja piemērojamā tiesību normā
noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts),
iestāde izdod šādu administratīvo aktu. Obligāta administratīvā akta izdošanas gadījumā iestāde
nevar vērtēt lietderības apsvērumu saturu, proti, ja uzlikts pienākums, konstatējot noteiktus
apstākļus, izdot konkrēta satura administratīvo aktu, tā adresāta uzklausīšana nav adekvāta,
jo administratīvā akta adresāta viedoklis nevar ietekmēt administratīva akta saturu pēc būtības.
Līdz ar to iesniedzēja viedoklim jautājumā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
konkrētajā lietā nav nozīmes, tas nevar ietekmēt šā lēmuma saturu daļā par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi‖ 2.9., 2.10.apakšpunktu, 8.punktu, 38.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.punktu, 14.3.apakšpunktu,
18.punktu, 23.2.2.apakšpunktu, 28.punktu, 29.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut P. B. nekustamā īpašuma „Vidagi‖, kadastra Nr.4050 006 0013, zemes vienībai 0,9249
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0013, pievienot zemes vienību 0,2522 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 006 0067, zemes vienību 0,2994 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0068, zemes vienību 0,3001 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0069 un
zemes vienību 0,3011 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0070, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Apvienotajai zemes vienībai 2,0777 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0013 noteikt
divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šādā sadalījumā:
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2.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 1.4028 ha;
2.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība
0,6749 ha.
3. Nekustamam īpašumam „Vidagi‖, kadastra Nr.4050 006 0013 mainīt nosaukumu no „Vidagi‖
uz „Visbijas iela 14‖.
4. Apvienotajai zemes vienībai 2,0777 ha un ēkai – dzīvojamai mājai, kas atrodas uz šīs zemes
vienības, mainīt adresi no Visbijas iela 16, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908,
(adrešu klasifikatora kods 106214390) uz adresi: Visbijas iela 14, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3908 (adrešu klasifikatora kods 106009903).
5. Likvidēt adresi Visbijas iela 16, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, adrešu
klasifikatora kods 106214390.
6. Likvidēt adresi Visbijas iela 18, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, adrešu
klasifikatora kods 106009872.
7. Likvidēt adresi Visbijas iela 20, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, adrešu
klasifikatora kods 106009880.
8. Likvidēt adresi Visbijas iela 22, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, adrešu
klasifikatora kods 106009897.
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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 37.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Kārkliņi” Codes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
un nosaukuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 29.maijā saņemts SIA „G-BERGS‖ iesniegums,
kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kārkliņi‖, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0036 sadalīšanai un jaunizveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu
„Piebauskas‖.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS‖ zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā īpašuma ,,Kārkliņi‖
īpašnieka A. M. iesniegumu. Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada
3.aprīļa lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam
„Kārkliņi‖ Codes pagastā‖. Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem
Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ un Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nekustamā īpašuma „Kārkliņi‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0036 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.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,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „G-BERGS‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kārkliņi‖, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0036, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0036, sadalīšanai.
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2. Paliekošajai 1.zemes vienībai 2,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
2. Atdalītajai 2.zemes vienībai 1,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,8 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Piebauskas‖.

R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Transportbāze”
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Ābelītes‖
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Transportbāze‖,
Codes pagastā.
Izskatot zemnieku saimniecības „Ābelītes‖ iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Transportbāze‖, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009
0388, sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības 0,9409 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0384 un zemes vienības 0,0503 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
009 0454 un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000517841.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz nekustamā īpašuma „Transportbāze‖, kadastra Nr.4052 009 0388, atrodas zemnieku
saimniecības „Ābelītes‖ ēku īpašums „Transportbāze‖, kadastra Nr.4052 509 0012, kas
reģistrēts zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000080820.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Transportbāze‖, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0388, kas sastāv no zemes
vienības 0,9409 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0384 un zemes vienības 0,0503
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0454.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt
atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3,39.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Transportbāze 1”
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 16.jūlijā saņemts SIA „PROPĀNA BUTĀNA
GĀZE‖ iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Transportbāze 1‖ Codes pagastā.
Izskatot SIA „PROPĀNA BUTĀNA GĀZE‖ iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums „Transportbāze 1‖, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4052 009 0387, sastāv no zemes vienības 0,4984 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009
0367 un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000517866.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz nekustamā īpašuma ―Transportbāze 1‖, kadastra Nr.4052 009 0387, atrodas SIA
„PROPĀNA BUTĀNA GĀZE‖ ēku īpašums „Transportbāze 1‖, kadastra Nr.4052 509 0011, kas
reģistrēts zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000504077.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, .Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs, .Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Transportbāze 1‖, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0387, kas sastāv no zemes
vienības 0,4984 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0367.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 40.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam
„xxxx” Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 28.maijā saņemts J. L. iesniegums ar lūgumu
mainīt īpašumam „xxxx‖ nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
Izskatot J. L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxxx‖ ar kadastra apzīmējumu xxxx pieder J. L. saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.365.
Nekustamais īpašums „xxxx‖ ar kadastra apzīmējumu xxxx sastāv no zemes vienības 1,2
ha platībā un jaunbūvēm uz tās, tai skaitā: dzīvojamā māja, saimniecības ēka un pirts. Zemes
vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā
īpašuma „xxxx‖ zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx plānotās teritorijas izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā
apbūve.
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. un
18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma „xxxx‖, Gailīšu pagastā, zemes vienībai 1,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx, lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība‖, kods 0101, uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve‖, kods 0601.
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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 41.p.

Par nekustamā īpašuma „xxxx”, Gailīšu pagastā sadales apstiprināšanu,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.jūnijā saņemts V. V. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „xxxx‖, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu
pagastā, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, kā arī
jaunizveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxxx‖, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, kadastra
Nr.xxxx, pieder V. V. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.36.
Nekustamā īpašuma „xxxx‖, kadastra Nr.xxxx, ar kopējo platību 8,23 ha sastāvā ir divas
zemes vienības: zemes vienība 1,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienība
6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx‖ sastāvā esošajai zemes vienībai 6,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Saskaņā ar Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma
2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā
īpašuma „xxxx‖, kadastra Nr.xxxx, zemes vienībai 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama, jo
iesniedzēja lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma atsevišķu zemes vienību, sīkāk to nesadalot.
Lai nostiprinātu atdalīto zemes vienību zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu,
jaunizveidotam īpašumam piešķirams nosaukums. Iesniedzējs lūdz piešķirt jaunizveidotajam
īpašumam nosaukumu „xxxx‖. Minētais nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamam
īpašumam Gailīšu pagasta teritorijā.
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. un
18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut V. V. no nekustamā īpašuma „xxxx‖, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā,
kadastra Nr.xxxx, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, atdalīt zemes vienību 6,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 6,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, piešķirt nosaukumu „xxxx‖.
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „xxxx‖ 6,5 ha platībā mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība‖ (kods 0101) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība‖ (kods 0201).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 42.p.

Par nekustamā īpašuma „Uzvaras vidusskola” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0252 daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.jūnijā saņemts N. G. zemnieku saimniecības
„xxxx‖ iesniegums, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma
„Uzvaras vidusskola‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0252 daļu 1,3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Uzvaras vidusskola‖, kadastra Nr.4060 007 0252, pieder
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000178957.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu‖ 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2013.gada 4.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „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.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru‖ 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt N. G. zemnieku saimniecībai „xxxx‖, reģistrācijas Nr.43601000893, juridiskā adrese:
xxxx, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma „Uzvaras vidusskola‖
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0252 daļu 1,3 ha platībā Gailīšu pagastā
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.10.2017.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija‖ sagatavot un
noslēgt ar N. G. zemnieku saimniecību „xxxx‖ 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‖.
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5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 43.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxxx”, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.jūlijā saņemts J. Š. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „xxxx‖, Gailīšu pagastā.
Izskatot J. Š. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxxx‖, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, sastāv no
zemes vienības ar platību 1,16 ha, kadastra apzīmējums xxxx, un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000522128.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
J. Š. nekustamā īpašuma „xxxx‖, kadastra Nr.xxxxx, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
xxxx piegul pašvaldības īpašumam „xxxx‖.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxxx‖,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra xxxx, kas sastāv no zemes vienības 1,16 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.3, 44.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Vītoli”, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.jūlijā saņemts SIA „Uzvara-lauks‖ iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Vītoli‖, Gailīšu pagastā.
Izskatot SIA „Uzvara-lauks‖ iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Vītoli‖, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 004 0114,
sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0114 un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000517021.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
SIA „Uzvara-lauks‖ nekustamā īpašuma „Dvari‖, kadastra Nr.4060 007 0217, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0015 piegul pašvaldības īpašumam „Vītoli‖.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vītoli‖,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 004 0114, kas sastāv no zemes vienības 1,81
ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 004 0114.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxxx”, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 16.jūlijā saņemts A. S. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „xxxx‖, Meţotnes pagastā.
Izskatot A.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxxx‖, Meţotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, sastāv
no zemes vienības 1,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxxx.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks,
ja viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
A. S. nekustamā īpašuma „xxxx‖, kadastra Nr.xxxx, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu xxxx piegul pašvaldības īpašumam „xxxx‖.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖
nav, „atturas‖ nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxxx‖,
Meţotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, kas sastāv no zemes vienības 1,08 ha
platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Dumpji” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 003 0076
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0076 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Dumpji‖ zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 003 0076 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme. Tāpēc
nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
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. un
18.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Dumpji‖, kadastra Nr.4072 003 0076, zemes vienībai 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 003 0076 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve‖, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība‖, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Krastiņi” Mežotnes pagastā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
4072 006 0170 un 4072 006 0176
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamam īpašumam „Krastiņi‖ ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0170 ir reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Krastiņi‖ zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4072 006 0170 un 4072 006 0176 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības
zeme. Tāpēc nepieciešams iepriekš minētajām zemes vienībām mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
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. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Krastiņi‖, kadastra Nr.4072 006 0170, zemes vienībai 0,0140 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0176 un zemes vienībai 0,1835 ha ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0170, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju
apbūve‖, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība‖, kods
0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Kalniņi” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 003 0033
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0033 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Kalniņi‖ zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 003 0033 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme. Tāpēc
nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
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. un
18.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Kalniņi‖, kadastra Nr.4072 003 0033, zemes vienībai 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 003 0033 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „individuālo
dzīvojamo māju apbūve‖, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība‖, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Erķēni” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 007 0112
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0112 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Erķēni‖ zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 007 0112 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme, tāpēc
nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
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. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Erķēni‖, kadastra Nr.4072 007 0112, zemes vienībai 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 007 0112 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve‖, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība‖, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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prot.Nr.3, 50.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Vanadziņi” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 005 0028
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 005 0028 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Vanadziņi‖ zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 005 0028 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme, tāpēc
nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
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. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Vanadziņi‖, kadastra Nr.4072 005 0028, zemes vienībai 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 005 0028 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve‖, kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība‖, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

86

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 51.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0240 Mežotnes pagastā
piekritību un lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0240 Meţotnes pagastā
atzīšanu par starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemes gabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ izdošanu‖ noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības
zemēm ir 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0240 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‖ 13.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,139 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0240, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,139 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0240, piešķirt nosaukumu „Avenīšu starpgabals‖.
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3. Zemes vienībai 0,139 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0240, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 52.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0316 un 4072 004
0317 Mežotnes pagastā piekritību, apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,116 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0316 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu‖ izbeidza lietošanas tiesības D. B. uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0317 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
D. B. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0317.
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0317, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi‖.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemes gabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1
ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0316 un 4072 004 0317 atbilst
starpgabalu statusam, jo zemes vienību platības ir mazākas par 1 ha.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0316 un 4072 004 0317 atrodas
blakus. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības jāapvieno.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes
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reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‖ 13.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,116 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0316 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā
2. Zemes vienību 0,116 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0316 pievienot zemes
vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0317, veidojot nekustamo īpašumu
0,516 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,516 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0317, piešķirt nosaukumu „Selekcijas starpgabals‖.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Selekcijas starpgabals‖ platībā 0,516 ha ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 0,516 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0317, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 53.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0438 un 4072 004
0320 pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0321
Mežotnes pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos‖ nolēma, ka zemes reformas pabeigšanai nododamas šādas zemes
vienības: zemes vienība 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0321, zemes vienība
0,145 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0320 un zemes vienība 0,072 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0438.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0321, 4072 004 0320, un 4072 004
0438 atrodas blakus. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, visas trīs zemes vienības
jāapvieno un jāizveido jauns nekustamais īpašums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienību 0,145 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0320 un zemes vienību
0,072 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0438 pievienot zemes vienībai 0,25 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0321 saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0321 platību 0,467 ha.
3. Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4072 004 0321 platībā 0,467 ha piešķirt nosaukumu
„Mantinieki‖.
4. Nekustamā īpašuma „Mantinieki‖ zemes vienībai 0,467 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0321 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Apstiprināt zemes vienības 0,467 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0321
apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
6. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 54.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0277, 4072 004
0272 un 4072 004 0270 Mežotnes pagastā pievienošanu nekustamam
īpašumam „Šķūnīšu starpgabals”
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu‖ izbeidza lietošanas tiesības I. B. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0272 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar I. B. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0272 iznomāšanu. I.
B.2013.gada 17.maijā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0272.
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu‖ izbeidza lietošanas tiesības A. Š. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0277 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar A.Š. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0277 iznomāšanu. A.Š.
2013.gada 4.martā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0277.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0270 atzīšanu par starpgabalu
un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,066 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0270, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi‖.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1
ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0270 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
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Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0277, 4072 004 0272, 4072 004
0270 piegul pašvaldībai piekrītošajam starpgabalam – nekustamam īpašumam „Sķūnīšu
starpgabals‖, kadastra Nr.4072 004 0271. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0277, 4072 004 0272 un 4072 004 0270 jāpievieno
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0271, veicot robeţu pārkārtošanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta
otrās daļas 4.punktu, piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi‖ 13.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0270 ir
starpgabals un piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0277, zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0272 un zemes vienību 0,066 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0270 pievienot nekustamā īpašuma „Šķūnīšu starpgabals‖, kadastra
Nr.4072 004 0271, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0271, veidojot zemes
vienību 0,417 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Šķūnīšu starpgabals‖, kadastra Nr.4072 004 0271, kopplatība
ir 0,417 ha piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma ―Šķūnīšu starpgabals‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0271 apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.3, 55.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0250, 4072 004 0574,
4072 004 0567 un 4072 004 0193 Mežotnes pagastā pievienošanu nekustamam
īpašumam „Poligona lauks”
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu‖ izbeidza lietošanas tiesības J. O. uz zemes vienību 0,45 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0250 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar J.O. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0250 iznomāšanu.
J.O.2013.gada 12.jūlijā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0250.
Bauskas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0574 Meţotnes pagastā piekritību‖ noteica, ka šī zemes vienība piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai.
Bauskas novada dome ar 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos Ģ. V. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0567 un 4072 004
0193 Meţotnes pagastā‖ izbeidza lietošanas tiesības Ģ.V.uz zemes vienību 1,5868 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0193 un zemes vienību 0,7206 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0567 un noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2012.gada 30.novembrī Bauskas novada administrācija ar Ģ. V. noslēdza zemes nomas
līgumu par zemes vienības 1,5868 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0193 un zemes
vienības 0,7206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0567 iznomāšanu.
Ģ. V.
2013.gada 4.janvārī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību
1,5868 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0193 un zemes vienību 0,7206 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0567.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0250, 4072 004 0574, 4072 004
0567 un 4072 004 0193 piegul pašvaldības piekrītošam nekustamam īpašumam „Poligona
lauks‖, kadastra Nr.4072 004 0552. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0250, 4072 004 0574, 4072 004 0567 un 4072 004 0193
jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0191, veicot robeţu pārkārtošanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 5.panta otrās daļas 2.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, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu
5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
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I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienību 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0250, zemes vienību
0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0574, zemes vienību 1,5868 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0193 un zemes vienību 0,7206 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0567 pievienot nekustamā īpašuma „Poligona lauks‖ ar kadastra
Nr.4072 004 0552 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0191, veidojot zemes
vienību 3,4074 ha platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0191, platībā 3,4074 ha
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0191, platībā 3,4074 ha noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0191 apgrūtinājumus
saskaņā ar pielikumu.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007).
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.2 Bauskas ielā 1, Dāviņu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2 Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā ar platību 36 m². Dzīvoklis ir izīrēts J. V., un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis,
ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.2 Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 36 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 360/19092
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.2 Bauskas ielā 1,
Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 36 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra
apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 360/19092 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr.40, Māja 4,
Ceraukstes pagastā pārņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.jūnijā saņemts valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūra‖ iesniegums, kurā pašvaldībai lūgts izskatīt jautājumu par bezmantinieka mantu
atzītā dzīvokļa īpašuma Nr.40, Māja 4, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov. pārņemšanu pašvaldības
īpašumā, norādot kādu pašvaldības funkciju veikšanai dzīvokļa īpašums tiks pārņemts.
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra‖ iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Aijas Biezās 10.04.2013.aktu par
mantojuma lietas izbeigšanu dzīvokļa īpašums Nr.40, Māja 4, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
atzīts par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.
Pēc Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem dzīvokļa īpašuma Nr.40, Māja
4, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 900 0114, kopējā platība ir 42,7 m² un
kadastrālā vērtība Ls 2613.
Likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas autonomās
funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām viena no
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, 45.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Pārņemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekritīgu bezmantinieka
mantu – dzīvokļa īpašumu Nr.40, Māja 4, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 900
0114.
2. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.40, Māja 4, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov. nepieciešams
pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
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Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 22k-2–24, Bauskā
pārņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.jūlijā saņemts valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūra‖ iesniegums, kurā pašvaldībai lūgts izskatīt jautājumu par bezmantinieka mantu atzītā dzīvokļa
īpašuma Nr.24, Dārza ielā 22 k-2, Bauskā, Bauskas nov. pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot kādu
pašvaldības funkciju veikšanai dzīvokļa īpašums tiks pārņemts.
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra‖ iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Aijas Biezās 23.05.2013. aktu par
mantojuma lietas izbeigšanu dzīvokļa īpašums Nr.24 Dārza ielā 22 k-2, Bauskā, Bauskas nov. atzīts par
bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.
Pēc Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem dzīvokļa īpašuma Nr.24 Dārza
ielā 22 k-2, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 900 2220, kopējā platība ir 46,3 m² un kadastrālā
vērtība Ls 5426.
Likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas autonomās
funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām viena no
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, 45.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖
nav, NOLEMJ:
1. Pārņemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekritīgu bezmantinieka
mantu – dzīvokļa īpašumu Nr.24 Dārza ielā 22 k-2, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 2220.
2. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.24 Dārza ielā 22 k-2, Bauskā, Bauskas nov. nepieciešams
pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kalna
iela 22, Bauskā, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.jūnijā saņemts SIA „G-BERGS‖ iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1489), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Kalna iela 22, Bauska, Bauskas nov., zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4001 003 0013 un 4001 003 0062.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS‖ zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā īpašuma
Kalna iela 22, īpašnieces Ā. B. pilnvarotās personas A. V. iesniegumu. Projekts izstrādāts
atbilstoši Bauskas novada administrācijas 2013.gada 11.februāra lēmumam „Par nekustamā
īpašuma Kalna iela 22, Bauskā sadali‖. Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ un Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma
2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma Kalna iela 22, Bauskā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 003
0013, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve, kods 0701 un komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, bet zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4001 003 0062, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – izglītības
un zinātnes iestāţu apbūve, kods 0901.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „G-BERGS‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kalna
iela 22, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 003 0013, zemes vienības ar kadastra
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apzīmējumu 4001 003 0013 sadalīšanai un atdalītās zemes vienības daļas pievienošanai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0062.
2. Zemes vienībai 0,1888 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0013 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 0,1743 ha, kods
0701, un komercdarbības objektu apbūve 0,0145 ha, kods 0801.
3. Zemes vienībai 0,0755 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0062 piešķirt adresi:
Baznīcas iela 17, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
4. Zemes vienībai 0,0755 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0062 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve, kods 0910.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 60.p.

Par nekustamā īpašuma „Lotiņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4092 002 0189 Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības
„xxxx‖ īpašnieka V. S. iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Lotiņas‖ zemes
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0189.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „Lotiņas‖ zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0189
saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu‖ 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
2013.gada 17.jūnija līdz 2013.gada 28.jūnijam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma‖.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu‖ 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru‖ 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „xxxx‖, reģistrācijas Nr.xxxx, juridiskā adrese: „xxxx‖,
Vecsaules pag., Bauskas nov., LV- 3932, zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 002 0189 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija‖ sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „xxxx‖ 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;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

102

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 61.p.

Par nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.254” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0005 Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos J. R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0005 Vecsaules pagastā‖
noteikts, ka J. R. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Likverteni
Nr.254‖, kadastra Nr.4092 001 0005, zemes vienību 0,054 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0005, Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖
25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī. J. R. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,054 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4092 001 0005, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. J. R. ir miris. Ne J.R.,
ne arī viņa mantinieki zemes nomas pirmtiesības nav izmantojuši.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,054 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0005 piešķirts
nosaukums ,,Likverteni Nr.254‖ un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,054 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 001 0005, atbilst zemes starpgabala
statusam, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ noteikto minimālo zemes vienības platību Likvertenu
ciemā 0,1 ha platībā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.254‖, kadastra Nr.4092 001 0005, zemes
vienība 0,054 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 001 0005 ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

104

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 62.p.

Par nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.347” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0376 Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos M. P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0376 Vecsaules pagastā‖
noteikts, ka M. P. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Likverteni
Nr.347‖, kadastra Nr.4092 001 0376, zemes vienību 0,0923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0376, Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖
25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī. M. P. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0923 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4092 001 0376, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. M.P.līdz
2012.gada 30.decembrim nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,0923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0376 piešķirts
nosaukums ,,Likverteni Nr.347‖ un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,0923ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 001 0376, atbilst zemes starpgabala
statusam, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Bauskas novada
teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes vienības platību Likvertenu ciemā 0,1 ha platībā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.347‖, kadastra Nr.4092 001 0376, zemes
vienība 0,0923 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 001 0376 ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

106

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 63.p.

Par nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.134” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0288 Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos A. G. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0288 Vecsaules pagastā‖
noteikts, ka A. G. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Likverteni
Nr.134‖, kadastra Nr.4092 001 0288, zemes vienību 0,1106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0288, Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖
25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī. A. G.ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1106 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4092 001 0288, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. A. G. nav
izmantojis zemes nomas pirmtiesības un nav noslēdzis zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.134‖, kadastra Nr.4092 001 0288, zemes vienībai
0,1106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0288 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.) Zemesgabals paredzēts Likvertenu ciema centralizētās
ūdensapgādes nodrošināšanai, attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 2.punktu, 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‖ 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.134‖, kadastra Nr.4092 001 0288, zemes
vienība 0,1106 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 001 0288, nepieciešama pašvaldības
funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – veikšanai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

108

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 64.p.

Par nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.32” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0251 Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos I. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0251 Vecsaules pagastā‖
noteikts, ka I. B., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Likverteni
Nr.179‖, kadastra Nr.4092 001 0251, zemes vienību 0,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0251, Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖
25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada
30.decembrī. I. B. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1272 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4092 001 0251, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. I. B. nav
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības un noslēgusi zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0251 piešķirts
nosaukums ,,Likverteni Nr.32‖ un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde u.c.). Zemesgabals paredzēts Likvertenu ciema centralizētās
ūdensapgādes nodrošināšanai, attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 2.punktu, 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‖ 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.32‖, kadastra Nr.4092 001 0251, zemes vienība
0,111 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 001 0251 nepieciešama pašvaldības funkcijas –
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – veikšanai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 65.p.

Par nekustamā īpašuma „Skudras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4092 002 0135 Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos J.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0135 Vecsaules pagastā‖
noteikts, ka J. S. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Skudras‖, kadastra
Nr.4092 002 0135, zemes vienību 0,4217 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0135,
Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25.panta
pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
Jānis Skuja ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,4217 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4092 002 0135, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. J. S. līdz 2012.gada
30.decembrim nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Nekustamā īpašuma „Skudras‖, kadastra Nr.4092 002 0135, zemes vienībai 0,4217 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0135 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,4217 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 002 0135, atbilst zemes starpgabala
statusam, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Bauskas novada
teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes vienības platība 1,0 ha platībā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Skudras‖, kadastra Nr.4092 002 0135, zemes vienība 0,4217
ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 002 0135 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 67.p.

Par nekustamā īpašuma „Cīnītāji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4092 003 0072 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0073
Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos V. S.uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072 un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4092 003 0073 Vecsaules pagastā‖ noteikts, ka V. S. zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Cīnītāji‖, kadastra Nr.4092 003 0072, zemes vienību
0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072 un zemes vienību 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 003 0073, Bauskas novada Vecsaules pagastā ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖
25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī. V. S. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,6 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4056 002 0072 un zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003
0073, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. V. S. līdz 2012.gada 30.decembrim nav
izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072 atrodas ēkas.
Nekustamā īpašuma „Cīnītāji‖, kadastra Nr.4092 003 0072, zemes vienībai 0,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072 un zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 003 0073 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 003 0073, atbilst zemes starpgabala statusam,
jo tās platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Bauskas novada teritorijas
plānojumā noteikto, ka minimālā zemes vienības platība ir 1,0 ha.
Uz zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072 atrodas ēkas –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 003 0072 001, saimniecības ēka (būves
kadastra apzīmējums 4092 003 0072 002), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 003 0072
003), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 003 0072 004). 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.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
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saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Cīnītāji‖, kadastra Nr.4092 003 0072, zemes vienība 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0073 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Cīnītāji‖, kadastra Nr.4092 003 0072, apbūvēta zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka V. S. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai nepieciešamo
zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0072.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija‖ noslēgt ar V.S.
šā lēmuma 3.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu‖ .
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 68.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dāviņi1” Dāviņu pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.jūlijā saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv‖
iesniegums, kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Dāviņi-1‖, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4056 004 0005 sadalīšanai.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „Latvijasmernieks.lv‖ zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā
īpašuma ,,Dāviņi-1‖ īpašnieka zemnieku saimniecības „xxxx‖ pilnvarotās personas A.D.
iesniegumu un pilnvarojumu veikt visas nepieciešamās darbības dokumentu sakārtošanā.
Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada administrācijas 2013.gada 11.aprīļa lēmumam „Par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Dāviņi-1‖ Dāviņu pagastā‖.
Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi‖ un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „Dāviņi-1‖, kadastra Nr.4056 004 0004, zemes vienībai 122,57 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 004 0005 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Saskaņā ar Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖
nekustamā īpašuma „Dāviņi-1‖, kadastra Nr.4056 004 0004, zemes vienībai 122,57 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 004 0005 esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir daļa
lauksaimniecība un daļa meţsaimniecība.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
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Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Dāviņi-1‖, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 004 0004, zemes
vienības 122,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0005 sadalīšanai.
2. 1.zemes vienībai 34,63 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība‖ (kods 0101).
3. 2.zemes vienībai 41,66 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība‖ (kods 0201).
4. 3.zemes vienībai 46,28 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība‖ (kods 0201).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 69.p.

Par nekustamā īpašuma „Loks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056
002 0189, Dāviņu pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos J.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0189 Dāviņu pagastā‖
noteikts, ka J.K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Loks‖, kadastra
Nr.4056 002 0189, zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0189,
Bauskas novada Dāviņu pagastā ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktā,
23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī. J. K. ieguva zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 002 0189, un šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas,
tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. J. K. ir miris. J. K. mantinieki līdz 2012.gada 30.decembrim
nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Nekustamā īpašuma „Loks‖, kadastra Nr.4056 002 0189, zemes vienībai 2,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0189 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Loks‖, kadastra Nr.4056 002 0189,
zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0189 esošais un plānotais
teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 002 0189, atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Loks‖, kadastra Nr.4056 002 0189, zemes vienība 2,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0189 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamā īpašuma „Loks‖, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 002 0189, zemes vienībai 2,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0189 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība‖ (kods 0101) uz nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība‖
(kods 0201).
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 70.p.

Par nekustamā īpašuma „Lapas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0075, Dāviņu pagastā piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos S. Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0075 Dāviņu pagastā‖
noteikts, ka S. Z. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Lapas‖, kadastra
Nr.4056 002 0075, zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0075,
Bauskas novada Dāviņu pagastā ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktā,
23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī. S. Z. ieguva zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 002 0075, un šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas,
tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. S.Z. ir miris. S. Z. mantinieki līdz 2012.gada 30.decembrim
nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Nekustamā īpašuma „Lapas‖, kadastra Nr.4056 002 0075, zemes vienībai 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0075 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Lapas‖, kadastra Nr.4056 002 0075,
zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0075 esošais un plānotais
teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 002 0075, atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Lapas‖, kadastra Nr.4056 002 0075, zemes vienība 1,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0075 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamā īpašuma „Lapas‖, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 002 0075, zemes vienībai 1,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0075 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība‖ (kods 0101) uz nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība‖
(kods 0201).
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 71.p.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi
Ievērojot Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc
2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo
pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju, ievērojot Rundāles novada pašvaldības
iesniegto sadarbības līguma projektu par pašvaldību savstarpējo sadarbību atsevišķās jomās,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII.nodaļas „Sadarbība valsts pārvaldē‖
61.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Rundāles novada pašvaldību sadarbības līgumu saskaņā ar pielikumu par
pašvaldību sadarbību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanā.
2. Par sadarbības līgumu noslēgšanu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts uz 4 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 72.p.

Par tiesas sprieduma izpildi un amatpersonu darbības
izvērtējumu L.J. lietā
2013.gada 1.jūlijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Latvijas Republikas Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 25.jūnija rīcības sēdes lēmuma
noraksts lietā Nr.SKA-222/2013.
Ar šo lēmumu senatoru kolēģija nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar
Bauskas novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada
30.oktobra spriedumu lietā Nr.A420592910. Līdz ar to, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 263.panta pirmo daļu un 309.pantu, Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 30.oktobra
spriedums lietā Nr.A420592910 stājies spēkā vienlaikus ar Senāta 2013.gada 25.jūnija rīcības
sēdes lēmumu un ir izpildāms.
Ar Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 30.oktobra spriedumu daļēji apmierināts L.
J. pieteikums, uzliekot Bauskas novada pašvaldībai pienākumu atlīdzināt L.J.mantiskos
zaudējumus Ls 599,23 (pieci simti deviņdesmit deviņi lati, divdesmit trīs santīmi) apmērā un
personisko kaitējumu Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā, kā arī atlīdzināt L.J. viņas
samaksāto valsts nodevu Ls 20 (divdesmit latu) apmērā.
Ar tiesu nolēmumiem minētajā lietā konstatēts, ka L. J. 2008.gada 19.jūlijā uz ceļa
Bauska – Gailīši – Lietuvas robeţa virzienā uz Mašīnu muzeju uz Gailīšu pagasta padomes
izbūvētā ceļa ātrumvaļņa ir guvusi miesas bojājumus, autobusam uzbraucot uz prettiesiski
izbūvētā ceļa ātrumvaļņa, L. J. izkrītot no autobusa sēdvietas, tā rezultātā četrrāpus piezemējoties
uz autobusa grīdas un gūstot muguras traumu. Tiesu nolēmumos konstatēts, ka ceļa ārtumvaļņa
izbūvē nav ievērots Ceļu satiksmes likums un valsts standarts LVS 99:1998 „Ceļa ātrumvaļņi‖.
No tiesvedības materiāliem izriet, ka Bauskas novada pašvaldībai pienākumi uzlikti
saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, konstatējot tiešu
cēloņsakarību – objektīvu saikni starp iestādes – Gailīšu pagasta padomes prettiesisko rīcību un
tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām.
Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 33.panta pirmā daļa
noteic, ka lai atlīdzinātu amatpersonas rīcības dēļ publisko tiesību juridiskajai personai nodarīto
zaudējumu, attiecīgajam publisko tiesību juridiskās personas orgānam vai piekritīgajai iestādei ir
pienākums atbilstoši šim pantam izvērtēt un regresa kārtībā piedzīt no amatpersonas pilnu vai
daļēju zaudējuma atlīdzinājumu. Savukārt 33.panta otrajā daļā paredzēts, ka amatpersona ir
civiltiesiski atbildīga par publisko tiesību juridiskajai personai nodarīto zaudējumu,
ja šī amatpersona ir tīši rīkojusies prettiesiski vai savā rīcībā pieļāvusi rupju neuzmanību.
Arī Valsts pārvaldes likumā ir ietverts identisks regulējums attiecībā uz amatpersonu
publiskajai personai nodarītajiem zaudējumiem. Šā likuma 90.pants noteic, ka ja amatpersona,
pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus
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zaudējumus publiskai personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 313.panta
pirmo daļu, Valsts pārvaldes likuma 90.pantu, Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likuma 33.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ 1 (A.Jātnieks),
„atturas‖ nav, NOLEMJ:
1. Izpildīt ar Administratīvās apgabaltiesas spēkā stājušos 2012.gada 30.oktobra tiesas
spriedumu lietā Nr.A420592910 Bauskas novada pašvaldībai uzliktos pienākumus un
atlīdzināt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda līdzekļiem L. J.
(personas kods xxxx):
1.1. mantiskos zaudējumus Ls 599,23 (pieci simti deviņdesmit deviņi lati, divdesmit trīs
santīmi) apmērā;
1.2. personisko kaitējumu Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā;
1.3. samaksāto valsts nodevu Ls 20 (divdesmit latu) apmērā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta
grozījumos.
3. Uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam līdz 2013.gada 31.augustam atbilstoši
normatīvajiem aktiem nodrošināt amatpersonu atbildības izvērtēšanu par Bauskas novada
pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem, kā arī iespējamību regresa kārtībā piedzīt no
amatpersonām pilnu vai daļēju zaudējuma atlīdzinājumu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖
Saimnieciskajai nodaļai līdz 2013.gada 9.augustam pārbaudīt Bauskas novada pašvaldības
ceļu kompleksos ietilpstošās ceļu inţenierbūves – ātrumvaļņus, kā arī horizontālos ceļa
apzīmējumus – gājēju pārejas un iesniegt attiecīgu ziņojumu izskatīšanai Vides un attīstības
komitejā 2013.gada augusta sēdē.
5. Kontroli par lēmuma 1., 2. un 4.punktā minētā izpildi uzdot veikt Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.3, 73.p.

Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu J.Feldmanim
2013.gada 15.jūlijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Jāņa Feldmaņa iesniegums,
kurā izteikts lūgums saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu piešķirt atlaišanas pabalstu vienas Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietniekam noteiktās mēnešalgas apmērā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
2009.gada 6.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Jānis Feldmanis tika ievēlēts par
Bauskas novada domes deputātu. Bauskas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 2010.gada
30.augustā Jānis Feldmanis ievēlēts par Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Arī 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās Jānis Feldmanis kandidēja un tika ievēlēts
par Bauskas novada domes deputātu. Jāņa Feldmaņa domes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras
izbeidzās dienā, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētās domes deputāti, tas ir, 2013.gada
18.jūnijā. Minētajā sēdē Jānis Feldmanis netika ievēlēts algotā amatā Bauskas novada domē.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
devītās daļas 4.punkts paredz, ka atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā
pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar
ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis
pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai
līdzvērtīgu darbu.
Pirms ievēlēšanas par Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jānis Feldmanis
strādāja algotu darbu Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija‖ –
bija galvenais speciālists Attīstības un plānošanas nodaļā..
Ņemot vērā, ka divu nedēļu laikā, skaitot no 2013.gada 18.jūnija, nav bijis iespējams
Jāni Feldmani nodrošināt ar iepriekšējo darbu vai iepriekšējam darbam līdzvērtīgu darbu,
atzīstams, ka Jānim Feldmanim saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu ir tiesības saņemt atlaišanas
pabalstu vienas Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas apmērā.
Ievērojot iepriekš norādīto un secināto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav, nebalso 1 (J.Feldmanis),
NOLEMJ:
Piešķirt un izmaksāt Jānim Feldmanim, personas kods xxxx, atlaišanas pabalstu vienas Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietniekam noteiktās mēnešalgas apmērā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.3, 74.p.

Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu V.Veipam
2013.gada 8.jūlijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Valda Veipa iesniegums,
kurā izteikts lūgums saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu piešķirt atlaišanas pabalstu vienas Bauskas
novada domes priekšsēdētājam noteiktās mēnešalgas apmērā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
2009.gada 6.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Valdis Veips tika ievēlēts par
Bauskas novada domes deputātu. Bauskas novada domes pirmajā sēdē – 2009.gada 1.jūlijā
Valdis Veips ievēlēts par Bauskas novada domes priekšsēdētāju.
2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās Valdis Veips nekandidēja, līdz ar to viņa
deputāta un domes priekšsēdētāja pilnvaras izbeidzās dienā, kad uz pirmo sēdi sanāca
jaunievēlētās domes deputāti, tas ir, 2013.gada 18.jūnijā.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
devītās daļas 4.punkts paredz, ka atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā
pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar
ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis
pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai
līdzvērtīgu darbu.
Pirms ievēlēšanas Bauskas novada domē Valdis Veips vairākus sasaukumus nepārtraukti
no 1997.gada bijis Gailīšu pagasta padomes deputāts un ieņēma Gailīšu pagasta padomes
priekšsēdētāja amatu. Pirms ievēlēšanas Gailīšu pagasta padomē līdz 1997.gadam Valdis Veips
strādāja algotu darbu izglītības iestādē „Uzvaras vidusskola‖ – bija fizkultūras skolotājs.
Ņemot vērā, ka divu nedēļu laikā, skaitot no 2013.gada 18.jūnija, nav bijis iespējams
Valdi Veipu nodrošināt ar iepriekšējo darbu vai iepriekšējam darbam līdzvērtīgu darbu,
atzīstams, ka Valdim Veipam saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu ir tiesības saņemt atlaišanas
pabalstu vienas Bauskas novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmērā.
Ievērojot iepriekš norādīto un secināto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt un izmaksāt Valdim Veipam, personas kods xxxx, atlaišanas pabalstu vienas Bauskas
novada domes priekšsēdētājam noteiktās mēnešalgas apmērā.
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Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu J.Cielavam
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 1.jūlijā saņemts Jura Cielava iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 15.1pantu. Iesniegumam pievienota Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas 2013.gada 8.jūlija izziņa Nr.13/1551197
„Par pakalpojuma apmēru no 01.07.2013.‖ un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu
dienesta2013.gada 4.jūlija izziņa Nr.8.36-12/176152 „Par informācijas sniegšanu‖.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Juris Cielavs ir bijis Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes priekšsēdētājs
nepārtraukti kopš 1991.gada, tātad vismaz divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Juris Cielavs
saņem valsts vecuma pensiju Ls 371,99 (trīs simti septiņdesmit viens lats un 99 santīmi) un
piemaksu pie vecuma pensijas Ls 20,30 (divdesmit lati un 30 santīmi), kopā Ls 392,29 (trīs simti
deviņdesmit divi lati un 29 santīmi). Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma (turpmāk - Likums) 15.1panta pirmā daļa paredz, ka tiesības saņemt ikmēneša
pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi
pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus
sasaukumus vienā pašvaldībā. Likuma 15.1panta otrā daļa noteic, ka pabalstu pašvaldība piešķir,
pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, ja persona atbilst šajā daļā minētajiem
kritērijiem. Viens no kritērijiem ir, ka persona sasniegusi vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu „Par valsts pensijām‖ ir tiesības uz vecuma pensiju. Likuma 15.1panta trešajā daļā
noteikts, ka gadījumā, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un
invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to
pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru. Likuma 15.1panta septītā daļa paredz, ka
pabalstu, finansē no tās pašvaldības budţeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā
daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību
pārņēmēja. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Bauskas novada
pašvaldība ir Vecsaules pagasta pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.1panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, trešo daļu un septīto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Jurim Cielavam, personas kods xxx, ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā, izmaksājot to pabalsta daļu, kas pārsniedz valsts vecuma pensijas apmēru.
2. Noteikt, ka pabalsta izmaksa uzsākama, sākot ar 2013.gada 1.jūliju.
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3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Purmalei
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 1.jūlijā saņemts Veras Purmales iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 15.1pantu. Iesniegumam pievienota Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas 2013.gada 27.jūnija izziņa Nr.13/1485667
„Par pakalpojuma apmēru no 01.06.2013.‖ un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
2013.gada 3.jūlija izziņa Nr.8.36-12/174925 „Par informācijas sniegšanu‖.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Vera Purmale ir bijusi Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes priekšsēdētāja
nepārtraukti no 2001.gada līdz 2009.gadam, tātad divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Vera
Purmale saņem valsts vecuma pensiju Ls 301,09 (trīs simti viens lats un 9 santīmi) un piemaksu
pie vecuma pensijas Ls 19,60 (deviņpadsmit lati un 60 santīmi), kopā Ls 320,69 (trīs simti
divdesmit lati un 69 santīmi). Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma (turpmāk - Likums) 15.1panta pirmā daļa paredz, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu
divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes,
vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus
vienā pašvaldībā. Likuma 15.1panta otrā daļa noteic, ka pabalstu pašvaldība piešķir,
pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, ja persona atbilst šajā daļā minētajiem
kritērijiem. Viens no kritērijiem ir, ka persona sasniegusi vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu „Par valsts pensijām‖ ir tiesības uz vecuma pensiju. Likuma 15.1panta trešajā daļā
noteikts, ka gadījumā, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un
invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to
pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru. Likuma 15.1panta septītā daļa paredz, ka
pabalstu finansē no tās pašvaldības budţeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā
daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību
pārņēmēja. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Bauskas novada
pašvaldība ir Īslīces pagasta pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.1panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, trešo daļu un septīto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Verai Purmalei, personas kods xxxx, ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā, izmaksājot to pabalsta daļu, kas pārsniedz valsts vecuma pensijas
apmēru.
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2. Noteikt, ka pabalsta izmaksa uzsākama, sākot ar 2013.gada 1.jūliju.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot
no lēmuma spēkā stāšanās dienai.
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Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūnija lēmuma „Par administratīvās komisijas
ievēlēšanu‖ 1.punktā noteikts, ka Bauskas novada domes Administratīvās komisijas sastāvā ir
pieci locekļi. Administratīvajā komisijā ir ievēlēti četri komisijas locekļi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests‖ sociālo darbinieci Aletu
Ozoliņu.
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības nolikumā
2013.gada 18.jūnijā stājās spēkā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „VIDES SERVISS‖ un SIA „Bauskas namsaimnieks‖ reorganizācija – komercreģistra
iestādē tika izdarīts ieraksts par šo kapitālsabiedrību reorganizāciju, kā rezultātā SIA „Bauskas
namsaimnieks‖ kā pievienojamā kapitālsabiedrība beidza pastāvēt. Līdz ar minēto, ir
nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījums
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums‖.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījums
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1‖ uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 25.jūlijā
(prot. Nr.3, 79.p.)

Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija
saistošie noteikumi Nr.10
„Grozījums Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums‖ šādu grozījumu:
Svītrot 8.7.apakšpunktu.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

132

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 80.p.

Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanai ar 2013.gada 8.jūlija Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.3-7/144
izveidotās darba grupas priekšlikumu, Finanšu komitejas 2013.gada 18.jūlija atzinumu,
uzklausot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ Saimnieciskās
nodaļas vadītāja Jāņa Kalinkas, Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Andras
Matuļenko ziņojumus par struktūrvienību darbību iepriekšējā periodā, apstākļiem, kas kavē
nodaļu reglamentos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi, kā arī šo amatpersonu priekšlikumus
darba uzlabošanai, Bauskas novada dome atzīst, ka ir nepieciešams stiprināt administrācijas
iepriekš minēto struktūrvienību kapacitāti, izveidojot katrā no tām vienu jaunu amata vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, M.Ruţa, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ 3 (A.Novickis, J.Rumba, A.Spriņķe),
NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija‖ nolikumā šādus
grozījumus:
1. Iekļaut nolikuma 2.pielikuma sadaļā „Saimnieciskā nodaļa‖ jaunu amata vienību „vecākais
speciālists‖ ar mēnešalgu Ls 630.
2. Iekļaut nolikuma 2.pielikuma sadaļā „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa‖ jaunu
amata vienību „klientu apkalpošanas speciālists‖ ar mēnešalgu Ls 350 .
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma
„Aizvējas” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0153
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.jūlijā saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas iesniegums, kurā norādīts, ka nekustamā īpašuma „Aizvējas‖ zemes vienībai
ar kadastra 4072 004 0153 Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts pašvaldības lēmums par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi‖ nekustamā īpašuma „Aizvējas‖ zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0153 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība‖ 2. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Aizvējas‖, kadastra Nr.4072 004 0153, zemes vienībai 6,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0153 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

134

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 82.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Mūža ieguldījums”
piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem‖ 5. un 12.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 24.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ nav,
NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūţa ieguldījums‖:
1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze‖ Bauskas iecirkņa vadītājam Aivaram Bērziņam
(personas kods xxxx) par ilggadēju, godprātīgu un izcilu darbu Bauskas novada labā un
sakarā ar nozīmīgu darba jubileju (pieteikuma iesniedzējs - valsts akciju sabiedrība „Latvijas
Gāze‖);
2. SIA „Tehnika laukiem‖ valdes loceklim Antonam Mašalam (personas kods xxxx) par
ilggadēju darbu lauksaimniecības nozares attīstībā Bauskas novadā un sakarā ar nozīmīgu
dzīves un darba jubileju (pieteikuma iesniedzējs - zemnieku saimniecība „Krasti‖).
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prot.Nr.3, 83.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Bauskas novada Goda
pilsonis” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem‖ 16. un 23.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 24.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖ 1 (M.Ruţa),
NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis‖ :
3. Uldim Dumpim (personas kods xxxx) par Bauskas novada vārda popularizēšanu un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas Centrālā bibliotēka‖ un Irma Bušmane).
4. Restauratoram Milošam Gavendam (personas kods xxxx) par ilggadēju darbu un izcilu
veikumu Bauskas novada kultūrvēsturisko objektu restaurācijā un attīstībā (pieteikuma
iesniedzējs - Biedrība „Kultūras vēstures biedrība „Galms‖‖).
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 84.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem‖ 29. un 34.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 24.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖, nebalso 1 (V.Grigorjeva),
NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts‖:
5. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola‖ direktoram Egonam
Brazauskim (personas kods xxxx) par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un darbu
sabiedrības labā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules
pagasta pārvalde‖ vadītāja Laimdota Kolberga).
6. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola‖
direktorei Birutai Grantiņai (personas kods xxxx) par ilggadēju darbu un ieguldījumu sporta
attīstībā Bauskas novadā un Latvijā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola‖).
7. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pamatskola” un naudas balvu Ls 500
(pieci simti latu) apmērā par ieguldījumu un izciliem nopelniem izglītības darbā un sakarā ar
skolas 160 gadu jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pamatskola‖ skolas padome).
8. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola‖ direktorei Verai Grigorjevai
(personas kods xxxx) par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu izglītībā un
sabiedrības integrācijā Bauskas novadā un Latvijā. Virzīt kandidatūru apbalvošanai ar valsts
apbalvojumu Triju Zvaigţņu ordeni (Pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas 2.vidusskola‖ direktora vietnieki J.Gaiķe, V.Jurčenoks, N.Matulēviča,
J.Mozgovaja, I.Jabločkina).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

137

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
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 85.p.

Par dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 11.jūnijā tika izskatīts G. B., dzīvesvieta: xxxx, Bauskā, Bauskas nov.
iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beidzies 2013.gada 25.maijā. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā
2013.gada 20.maijā.
Iesniegumam G.B. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Bauskas namsaimnieks‖ 20.05.2013. izziņu Nr.1-6/17 „Par īres dzīvokļa xxxx, Bauskā
maksājumiem‖.
Izskatot G.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
G.B. ar ģimenei īrē dzīvokli xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 25.maijam.
Dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniecei G.B. 2013.gada 20.maijā nebija īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar G.B.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31. jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar G.B. 05.08.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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prot.Nr.3, 86.p.

Par dzīvojamās telpas „xxxx”–xx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 11.jūnijā tika izskatīts A. A., dzīvesvieta: „xxxx‖–xx, Elektriķi, Codes pag.,
Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas „xxxx‖–xx, Elektriķi,
Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā
2013.gada 17.maijā.
Iesniegumam A.A. pievienojusi:
Codes pagasta pārvaldes 29.05.2013. izziņu Nr.3-7/104 „Par īres un komunālajiem
maksājumiem ‖;
dzīvojamās telpas „xxxx‖–xx, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma Nr. 18/05/2012/1
kopiju.
Izskatot A.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A. A. ar ģimenei īrē pašvaldības dzīvokli „xxxx‖–xx, Elektriķi, Codes pag., Bauskas
nov. Dzīvojamās telpas „xxxx‖–x, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz
laiku līdz 2013.gada 23.aprīlim ar tiesībām prasīt līguma termiņa pagarināšanu.
Īrniecei A.A. 2013.gada 29.maijā nebija īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „xxxx‖–xx, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.A., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliņai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar
A.A. 18.05.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas „xxxx‖–xx, Elektriķi, Codes pag., Bauskas
nov. īres līgumā Nr. 18/05/2012/1.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Kalēju iela 1A-2, Bauskā izīrēšanu
2013.gada 11.jūnijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja K. Š.,
dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauskā, Bauskas nov. 2013.gada 4.jūnija iesniegumu, kurā viņš lūdz
izīrēt brīvo dzīvojamo platību Kalēju ielā 1A-2, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā K.Š. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 11.01.2011. lēmumu „Par K.Š.
reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā‖ minētā persona reģistrēta Bauskas novada domes
palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana‖ pirmās
kārtas grupā kā ģimene, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
SIA „Bauskas namsaimnieks‖ paziņojums par atbrīvoto dzīvojamo platību Kalēju ielā
1A-2, Bauska, Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.; 3.1.punktu, ka papildu likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
pirmām kārtām maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas
stāvoklī; 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas
likuma 14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā, 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros
pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 11.06.2013. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Kalēju ielā 1A–2, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt K. Š., personas kods xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu Kalēju ielā 1A–2,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 29,9 m2 .
3. Dzīvojamās telpas Kalēju ielā 1A–2, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku
līdz 2014.gada 31.jūlijam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
140

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā ar K.Š. noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā 1A–2, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
5. Izslēgt K.Š. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaņā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 88.p.

Par dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā īres līguma pagarināšanu
2013.gada 9.jūlijā tika izskatīts L. M., dzīvesvieta: xxxx, Bauskā, Bauskas nov.
iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beigsies 2013.gada 20.jūlijā Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā
2013.gada 18.jūnijā.
Iesniegumam L.M. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Bauskas namsaimnieks‖ 18.06.2013.izziņu Nr.1-6/20 ‖Par īres dzīvokļa xxxx, Bauskā
maksājumiem‖.
Izskatot L.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
L. M. ar ģimenei īrē dzīvokli xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 20.jūlijam.
Dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniecei L.M. 2013.gada 18.jūnijā nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar L.M.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31. jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar L.M. 10.04.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 89.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B–4, Bauskā izīrēšanu
2013.gada 9.jūlijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja L. L.,
dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauskā, Bauskas nov. 2013.gada 8.jūlija iesniegumu, kurā viņa lūdz
izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Rīgas ielā 64B-4, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās L.L. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas
novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.04.2012. lēmumu „Par
L. L. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā ‖ minētā persona reģistrēta Bauskas novada
domes palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana‖
pirmās kārtas grupā kā persona, kuras ģimenē ir bērns invalīds, kuras diagnozei papildus ir
simptomātiska epilepsija, kuras dēļ nepieciešams lietot ratiņkrēslu;
SIA „Bauskas namsaimnieks‖ paziņojums par atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas ielā
64B-4, Bauska, Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 15.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras
nav minētas šā likuma 13.un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu;
Bauskas novada domes 27.05.2010.saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā‖ 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas
likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.; 3.2.punktos, kas nosaka, ka, papildus likuma 14.pantā
minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām ģimenei, kurā ir invalīds
ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiņkrēslu un dzīvo īrētā dzīvojamā telpā augstāk par pirmo
stāvu bez vides pieejamības; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas 09.07.2013. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā 64B-4, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
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2. Izīrēt L. L., personas kods xxxx, ģimenē 3 cilvēki, dzīvojamo telpu Rīgas ielā 64-4,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 36,6 m2 .
3. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64-4, Bauskā, Bauskas nov. īre līgumu noslēgt uz laiku līdz
2014.gada 31.jūlijam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā ar L.L. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64-4 Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt L.L. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaņā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 90.p.

Par dzīvojamās telpas Upmalas iela 4–14, Bauskā izīrēšanu
2013.gada 9.jūlijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja E. S.,
dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauskā, Bauskas nov. 2013.gada 10.jūnija iesniegumu, kurā viņš lūdz
izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Upmalas ielā 4–14, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā E.S. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.03.2012. lēmumu „Par E.S.
reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā ‖ minētā persona reģistrēta Bauskas novada domes
palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana‖ pirmās
kārtas grupā kā persona, kura palikusi bez vecāku gādības un audzināta pie aizbildņa, un kurai
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;
SIA „Bauskas namsaimnieks‖ paziņojums par atbrīvoto dzīvojamo platību Upmalas ielā
4–14, Bauska, Bauskas nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 14.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi- bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audţuģimenē vai pie aizbildņa-pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audţuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā un Bauskas novada domes 27.05.2010.saistošo noteikumu Nr.13
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām
kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas
secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 09.07.2013. sēdes
lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Upmalas ielā 4–14, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
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2. Izīrēt E. S., personas kods xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu Upmalas ielā 4–14,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 34,9 m2 .
3. Dzīvojamās telpas Upmalas ielā 4–14, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku
līdz 2014.gada 31.janvārim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā ar E.S. noslēgt dzīvojamās telpas Upmalas ielā 4–14 Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
5. Izslēgt E.S. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaņā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 91.p.

Par dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā īres līguma
atjaunošanu un sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
2013.gada 9.jūlijā Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts S. K., dzīvesvieta: xxxx, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums,
kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš
beidzies 2013.gada 30.jūnijā un 2013.gada 9.jūlija iesniegums, kurā lūdz īrētajam dzīvoklim
noteikt sociālā dzīvokļa statusu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada
3.jūlijā.
Iesniegumam S.K. pievienojusi:
Dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma kopiju;
SIA „Bauskas namsaimniekam‖ 09.05.2013. adresēta iesnieguma „Par atskaitījumiem no
atalgojuma‖ kopiju;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖
01.07.2013.izziņu Nr.01/13-63 „Par īres dzīvokļa xxxx, Bauskā maksājumiem‖.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
S. K. ar ģimenei īrē dzīvokli xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam.
Īrniecei S.K. 2013.gada 1.jūlijā īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds ir Ls 2325,20.
S.K. piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 30.septembrim.
Dzīvojamā telpā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. dzīvo un dzīvesvietu deklarējuši: S.K., dzim.
29.09.19xx.,viņas dēls K. B., dzimis 23.08.20xx., dēls D. K., dzimis 28.01.20xx., dēls D. K.,
dzimis 09.08.19xx.
S.K. ir darba attiecībās ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „xxxx‖.
2013.gada 9.maijā lūgusi darba devēju regulāri atskaitīt Ls 60 no darba algas parāda segšanai.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām‖ 4.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas
personas (ģimenes), ja tās rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā
dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu; un saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām‖ 3.punktu, kas
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nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura kopējā platība nepārsniedz
dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par‖ (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret‖ nav, „atturas‖,
NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar S.K., no
2013.gada 30.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim xxxx, Bauskā, Bauskas nov. (kopējā platība
51,7 m2 ) no 2013.gada 1.augusta.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS‖ viena
mēneša laikā noslēgt sociālā dzīvokļa xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar S. K., personas
kods xxxx, ģimenē 4 cilvēki, uz laiku līdz 2014.gada 31.janvārim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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