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 26.septembrī

prot.Nr.7, 2.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 19.septembra un 2013.gada 23.septembra
atzinumiem, piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
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. Izoldei Krāģei par ilggadēju, radošu un godprātīgu darbu mācību iestādes vadīšanā
(Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” direktora Jāņa
Rumbas 09.09.2013. pieteikums);
2. Astrīdai Pavasarei par augstu pedagoģisko meistarību un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
un jauno skolotāju audzināšanā (Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” direktora Raimonda Ţabova 13.09.2013. pieteikums);
3. Līvijai Hammerai par ilggadēju, profesionālu un radošu mācību darba organizāciju,
izcilu matemātikas mācīšanu un teicamiem skolēnu rezultātiem (Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora Raimonda Ţabova 13.09.2013.
pieteikums);
4. Ievai Neikenai par ilggadēju mācību iestādes vadīšanu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā
Bauskas novadā (Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora
Egona Brazauska 19.09.2013. pieteikums);
5. Anatolijam Bikam par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu un skolas dzīves
fotoarhīva veidošanu (Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
direktores Veras Grigorjevas 19.09.2013. pieteikums);
6. Marijai Baļčūnei par ilggadēju, godprātīgu pedagoģisko darbu un latviešu un krievu
kultūru mijiedarbības veicināšanu (Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
2.vidusskola” direktores Veras Grigorjevas 19.09.2013. pieteikums);
7. Tusneldai Lībietei par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Bauskas 2.vidusskolā
(Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktores Veras
Grigorjevas 23.09.2013. pieteikums).
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 3.p.

Par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta
ceturto daļu un 68.pantu, Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 20.punktu,
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” 2 (A.Novickis, A.Spriņķe), „atturas” nav, NOLEMJ:
Iecelt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatā Jāni Kalinku, personas
kods xxxx-xxxx.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 40.panta
ceturto daļu, Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 21.¹ 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:
Iecelt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā Inetu Ruhocku,
personas kods xxxx-xxxx.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 5.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumā „Par
projekta iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras
mantojuma objektu atjaunošana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātai
projektu iesniegumu atlasei”
Bauskas novada dome 2010.gada 22.jūnijā pieņēma lēmumu „Par projekta iesniegšanu
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atklātai projektu iesniegumu atlasei”, lai veicinātu kultūras mantojuma objektu
atjaunošanu, palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs
faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai.
Plānotās projekta izmaksas bija Ls 1 410 000. Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma
komisija projekta „Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta –
atjaunošanas II kārta” ietvaros ir veikusi iepirkuma procedūras. Iepirkumu rezultātā, kuros tika
piemērota zemākā piedāvātā cena, provizoriskās izmaksas ir Ls 1 574 791,16.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, lai nodrošinātu turpmāku projekta realizāciju,
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 Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumā „Par projekta iesniegšanu darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.3.2.aktivitātes
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atklātai projektu iesniegumu atlasei” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 1 574 791,16, no tām attiecināmās izmaksas
Ls 1 390 834,51, t.sk. ERAF līdzfinansējums Ls 1 181 513,92 lati (84,95 % no attiecināmajām
izmaksām), dotācijas pašvaldībām Ls 31 293,78 (2,25 % no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības finansējums Ls 178 026,81 (12,80 % no attiecināmajām izmaksām); neattiecināmās
izmaksas Ls 183 956,65 pašvaldības finansējums (sadārdzinājums iepirkumu rezultātā pret
sākotnēji plānotām projekta izmaksām).”
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu un 9.panta otro daļu, Pārejas
noteikumu 40.² 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā” rakstiski un elektroniski atzinuma
saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
2014.gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

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

Informācija
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā 2014.gadā nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Saistošie noteikumi Nr. .. „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā 2014.gadā” nosaka:
nekustamā
īpašuma
nodokļa
pieauguma
ierobeţojuma piemērošanu 2014.gadā;
kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešami papildu līdzekļi. Plānoto nekustamā īpašuma
nodokļa izpildi neietekmē, jo analoģiski noteikumi
darbojās 2013.gadā
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē
uzņēmējdarbību Bauskas novada pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiek publicēti portālā www.bauska.lv,
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un izlikti redzamā
vietā pašvaldības ēkā
Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti
sabiedrības pārstāvji

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 6.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013. gada 26.septembrī

Nr.15

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma „Par nekustamā
īpašuma
nodokli”
1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 40. ² punktu
1.
Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi apmēru
2014.gadā, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos īpašumus un nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Bauskas novadā.
2.
Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma
nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2014.gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus)
vairāk kā par 25 procentiem.
3.
Saistošo noteikumu 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobeţojums
nav piemērojams attiecībā uz nodokļa aprēķiniem par neapstrādātu lauksaimniecības
zemi un gadījumiem, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 7,11 euro.
4.
Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25 m², izņemot garāţas.
5.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīţa.
6.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 7.p.

Par nolikuma „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada
sportistiem dalībai sporta pasākumos” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.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:
Apstiprināt Bauskas novada domes nolikumu „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas
novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: nolikums „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos” uz 5 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7,7. p.)

NOLIKUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.2

Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Vispārīgie noteikumi

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansējumu Bauskas
novada sportistiem dalībai sporta pasākumos, kuru rezultātā tiek uzlabots sportistu
mācību- treniņu darbs, sekmēta Bauskas novada sportistu piedalīšanās valsts nozīmes
sacensībās, Eiropas, pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās
sacensībās, tādejādi popularizējot Bauskas novada tēlu valsts un starptautiskā līmenī.
Pieprasījumu finansējumam dalībai sporta pasākumos var iesniegt sportisti, sporta klubi,
sporta apvienības, Latvijas Sporta federācijas padomes atzītajos sporta veidos, kuri
pārstāvējuši Bauskas novadu sporta organizācijā vai individuāli ne mazāk kā divus gadus,
skaitot no iesnieguma iesniegšanas brīţa.
Finansiālā atbalsta pieprasītājam plānotajā pasākumā jāpiedalās kā Bauskas novada
pārstāvim vai iespēju robeţās jānodrošina Bauskas novada publicitāte un atpazīstamība
pasākumā, izmantojot Bauskas novada simboliku.
2. Mērķis
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sporta veidu un sportistu tālāku attīstību un
izaugsmi Bauskas novadā, novērtēt un materiāli atbalstīt Bauskas novada iedzīvotāju
dalību novada, valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos.
3. Pieteikšanās kārtība
Lai saņemtu finansiālo atbalstu, pretendents ne vēlāk kā divus mēnešus pirms plānotā
pasākuma iesniedz Bauskas novada pašvaldībā rakstisku iesniegumu norādot pasākuma
9

norises vietu, laiku un informāciju par pasākumu, pieteikumu (1.pielikums) un izmaksu
tāmi (2.pielikums).
4. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Pieteikumu jāiesniedz Bauskas novada pašvaldībā.
Pieteikuma atbilstību nolikumā paredzētajiem nosacījumiem izvērtē Bauskas novada
pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome, kura sniedz atzinumu Bauskas novada
pašvaldības iestādei ,,Sporta centrs ,,Mēmele””. Bauskas novada pašvaldības iestāde
,,Sporta centrs ,,Mēmele”” iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejā.
Izskatot pieteikumu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
4.3.1. pasākuma, sacensību nozīmīgums;
4.3.2. pretendenta līdzšinējie sasniegumi un darbība;
4.3.3. citi finansējuma avoti un to apmērs.
Finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne bieţāk kā vienu reizi kalendārajā gadā šādā
apmērā:
4.4.1. izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā individuālajos sporta veidos
līdz 430 euro vienam sportistam, komandu sporta veidos līdz 280 euro vienam
sportistam;
4.4.2. ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ segšanai individuālajos sporta
veidos līdz 430 euro vienam sportistam, komandu sporta veidos līdz 280 euro
vienam sportistam.
Finansējumu piešķir no Bauskas novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.
Lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
Finansējumu pārskaita uz finansiālā atbalsta pretendenta norādīto bankas norēķinu kontu
piecu darba dienu laikā pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas.
5. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi

5.1.

5.2.

Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Sporta centrs ,,Mēmele”” finanšu atskaiti (3.pielikums) par dalību pasākumā.
Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies pasākumā vai pasākums nav
noticis, piešķirtā finansiālā atbalsta summa nekavējoties jāieskaita atpakaļ Bauskas
novada pašvaldības kredītiestādes norēķinu kontā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

10

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 8.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” 2013.gada
28.augusta iesniegumu par finansējuma piešķiršanu fototehnikas iegādei un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 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 līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 790 (septiņi simti deviņdesmit lati) Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Kultūras centrs ” pamatlīdzekļa – fotoaparāta iegādei.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 9.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Ievērojot 2013.gada 7.augustā ar Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu” izveidotās
darba grupas priekšlikumu,
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” 1 (J.Rumba), „atturas” 2 (A.Novickis, A.Spriņķe), NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā
šādu grozījumu:
nolikuma 2.pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts” sadaļā „Pašvaldības IT kompetences centrs” aizstāt pirmās rindas trešajā
kolonnā skaitli „800” ar skaitli „970”.
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 26.septembrī

prot.Nr.7, 10.p.

Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāţu mācību klašu
aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei
Lai nodrošinātu mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju aprīkojumu kvalitatīva mācību
procesa nodrošinājumam Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamiem, aprīkotu
izglītības iestāţu mācību klases ar projicēšanas iekārtām un citu izglītības iestādēm nepieciešamo
IT aprīkojumu saskaņā ar „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāţu tīkla attīstības un
optimizācijas plāna 2011.–2013.gadam” pamatnostādnēm, Bauskas novada dome 2013.gada
28.februārī pieņēma lēmumu „Par IT aprīkojuma iegādi Bauskas novada izglītības iestādēm”.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika veikti iepirkumi:
1) iepirkums ID Nr.BNA2013/039 „Mācību klašu aprīkojuma iegāde”, paredzamā
līguma summa Ls 36 287,56 ;
2) iepirkums ID Nr.BNA/ZI/2013/053 „Biroja tehnikas piegāde Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm”, paredzamā līguma summa Ls 2152,59
Kopā Bauskas novada izglītības iestāţu mācību klašu aprīkojuma un daudzfunkciju
iekārtu iegādei plānotā iepirkuma summa Ls 38440,15.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, 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 trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāţu investīciju projektiem, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem 2.punktu, 15.1.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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 38 440 (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Bauskas novada izglītības iestāţu mācību
klašu aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 11.p.

Par papildu finansējumu brīvpusdienām izglītības iestādēs
Ievērojot Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu „Par brīvpusdienu
piešķiršanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 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 līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 40180 (četrdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit lati) brīvpusdienu
nodrošināšanai 5.klašu un 6.klašu skolēniem saskaņā ar pielikumu.
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.
Pielikumā: Finansējums izglītības iestādēm 5.klašu un 6.klašu audzēkņu nodrošināšanai ar
brīvpusdienām 2013.gadam uz 1 lapas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Pielikums
Finansējums izglītības iestādēm 5.klašu un 6.klašu audzēkņu nodrošināšanai ar
brīvpusdienām 2013.gadā
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

1.
2.
3.

Bauskas sākumskola
Bauskas 2.vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Meţgaļu pamatskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Meţotnes pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Kopā

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skolēnu
skaits
5.klasē
1.01.2012.

Finansējums
brīvpusdienām
5.klasei
februāris- maijs

Skolēnu
skaits
5.klasē
02.09.
2013.

Finansējums
brīvpusdienā
m 5.klasei
septembrisdecembris (ar
korekcijām no
citām klasēm
un grupām, un
bērnu skaita)

Skolēnu
skaits
6.klasē
02.09.
2013.

Finansējums
brīvpusdienām
6.klasei
septembris decembris

59
34
33

4089
2618
2287

50
44
29

3142
1668
1652

59
30
33

3929
2220
2198

13
4
12
21
16
9
10
9
220

500
185
601
1051
1232
381
462
346
13752

13
15
11
22
29
11
20
10
254

483
730
1155
664
1028
957
842
968
13289

11
9
13
20
17
10
9
9
220

407
400
625
962
1258
407
400
333
13139

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos
Nr.23 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāţu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās
ievirzes izglītības iestāţu noslēguma klašu izglītojamajiem”
Ievērojot Bauskas novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu „Par iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” likvidāciju”, Bauskas novada domes 2013.gada 11.aprīļa lēmumu
„Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikumā” un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.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 Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā
tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu 9.un 12.klašu
izglītojamiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1. 9.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.1.punkta prasībām, atkarībā no mācību
sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
3.1.1. stipendija 7,11 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.1.2. stipendija 14,23 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.1.3. stipendija 21,34 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.”
2. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. 12.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.2.apakšpunkta prasībām, atkarībā no
mācību sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
3.2.1. stipendija 7,11 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 6,95 ballēm līdz 7,44 ballēm;
3.2.2. stipendija 14,23 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.2.3. stipendija 21,34 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
16

3.2.4. stipendija 28,46 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.”
3. Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāţu noslēguma klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo
noteikumu 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunkta prasībām, tiek piešķirta stipendija 14,23 euro apmērā
mēnesī.
4. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus „Bauskas novada Izglītības pārvaldei” ar vārdiem „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai (turpmāk –
Izglītības nodaļa)”.
5. Izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas
iesniegto stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksu.”
6. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4. Izglītības nodaļai ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarakstā norādīto informāciju.
Ja Izglītības nodaļai nepieciešama papildus informācija par stipendijas pretendentiem,
izglītības iestādes administrācijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt.”
7. Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu.”
8. Aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdus „Bauskas novada Izglītības pārvaldei” ar vārdiem
„Izglītības nodaļai”.
9. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas
iesniegto informāciju, izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu vai stipendijas izmaksas
pārtraukšanu. Stipendijas izmaksas pārtraukšanas gadījumā, rīkojumā tiek norādīts termiņš,
uz kādu stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.”
10. Noteikt, ka lēmuma 1., 2. un 3.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.19, 16.§)
NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 27.oktobrī

Nr.23

Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāţu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās
ievirzes izglītības iestāţu noslēguma klašu izglītojamajiem
(Grozījumi 20.12.2012.; 26.09.2013.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir stipendijas 9. un
12.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāţu noslēguma klašu
izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus, apmērus un izmaksas kārtību.
(20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
1.2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus,
atbalstīt talantīgākos izglītojamos, disciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes
ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. (20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
2. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
2.1. Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu 9.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 7,45 ballēm
un semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm.
2.2. Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāţu 12.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 6,95 ballēm
un semestra vērtējums ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir 5 balles, pārējos mācību
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
1
2.2. Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 8 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)

18

2.2.2 Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 9 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)
2.3. Stipendiju mācību gada laikā piešķir uz noteiktu stipendijas periodu:
2.3.1. pirmais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada septembra līdz decembrim,
stipendijas apmērs tajā tiek noteikts ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus
iepriekšējā mācību gada 2.semestrī;
2.3.2. otrais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada janvāra līdz maijam,
stipendijas apmērs tajā tiek noteikts, ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus esošā
mācību gada 1.semestrī.
2.4. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.
3.

Stipendijas apmērs

3.1. 9.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.1.punkta prasībām, atkarībā no mācību
sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
3.1.1. stipendija 7,11 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.1.2. stipendija 14,23 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.1.3. stipendija 21,34 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.
3.2. 12.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.2.apakšpunkta prasībām, atkarībā no
mācību sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
3.2.1. stipendija 7,11 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 6,95 ballēm līdz 7,44 ballēm;
3.2.2. stipendija 14,23 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.2.3. stipendija 21,34 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.2.4. stipendija 28,46 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.”
3.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāţu noslēguma klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo
noteikumu 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunkta prasībām, tiek piešķirta stipendija 14,23 euro apmērā
mēnesī. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
4.1. Stipendiju piešķir no Bauskas novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.
4.2. Izglītības iestādes direktors līdz kārtējā gada 10.septembrim un 10.janvārim iesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai
apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem, norādot
mācību sasniegumus iepriekšējā semestrī. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas iesniegto
stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksu.
(26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.4. Izglītības nodaļai ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarakstā norādīto informāciju. Ja Izglītības
nodaļai nepieciešama papildus informācija par stipendijas pretendentiem, izglītības iestādes
administrācijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.
4.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu.
(26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
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5. Stipendijas anulēšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtība
5.1. Semestra laikā var anulēt rīkojumu par stipendijas piešķiršanu, ja izglītojamais izdarījis
izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.
5.2. Iestājoties 5.1.punktā minētajiem nosacījumiem, izglītības iestādes direktoram ir pienākums
līdz esošā mēneša beigām iesniegt Bauskas novada Izglītības nodaļai informāciju par izglītojamā
pārkāpumu, klāt pievienojot priekšlikumu par stipendijas anulēšanu vai izmaksas pārtraukšanas
termiņu. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
5.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas iesniegto
informāciju, izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu vai stipendijas izmaksas pārtraukšanu.
Stipendijas izmaksas pārtraukšanas gadījumā, rīkojumā tiek norādīts termiņš, uz kādu stipendijas
izmaksa tiek pārtraukta. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
5.4. Stipendijas izmaksas pārtraukuma termiņš nevar būt lielāks par 3 mēnešiem.
6. Noslēguma jautājums
6.1. Noteikumi tiek apstiprināti Bauskas novada domes sēdē un stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 13.p.

Par Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo
noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 1.5.apakšpunktu, 12.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. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu
„Par pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu”.
Pielikumā: Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums ar pielikumiem uz 7 lp.

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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot. Nr.7, 13.p.)
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.3

Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikums
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma
54.pantu,
Ministru
kabineta
16.10.2012.
noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām”
I. Vispārīgie noteikumi
1. Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk – Komisija) ir
Bauskas novada domes izveidota pastāvīga komisija.
2. Komisija ir pakļauta Bauskas novada domei.
3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus un Komisijas nolikumu.
4. Komisija savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu fiziskās un garīgās attīstības traucējumu
diagnostiku, nosaka attīstības līmeni, izvērtē viņu veselības stāvokli un sniedz atzinumu par
atbilstošu izglītības programmu.
5. Par Komisijas darbu atbildīgs ir Komisijas priekšsēdētājs.
6. Komisijas nolikumu un grozījumus Nolikumā apstiprina Bauskas novada dome.
II. Komisijas darbības galvenais mērķis un uzdevumi
7. Komisijas darbības mērķis ir veikt pedagoģiski psiholoģisku, medicīnisku bērnu izpēti un
ieteikt vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē), bērna
vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu,
kā arī veicināt bērnu integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs.
8. Komisijas darbības uzdevumi:
8.1. apkopot un analizēt informāciju par bērniem, kuri izvērtēti Komisijā un par kuriem ir sniegti
atzinumi;
8.2. rekomendēt vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) un
pedagogiem bērna attīstībai un izglītošanai vispiemērotāko programmu;
8.3. koordinēt speciālās izglītības pakalpojumu nodrošinājumu Bauskas novada pašvaldībā;
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8.4. sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā ievērot tās
ieteikumus un norādījumus.
III. Komisijas pienākumi un tiesības
9. Komisijas pienākumi:
9.1. pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, noteikt
izglītojamo spējas un attīstības līmeni, izvērtēt veselības stāvokli, ja vecāki (aizbildņi,
bāriņtiesa, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) piedalās pārbaudē vai rakstiski ir atļāvuši
to veikt;
9.2. sniegt atzinumu par vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošām
speciālās izglītības programmām pirmsskolas vecuma bērniem ar jebkādiem attīstības
traucējumiem un 1.- 4.klašu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem
garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem,
valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem;
9.3. ja nepieciešams, izvērtēt jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās
izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības programmai;
9.4. ieteikt vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē)
konsultēties Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai risinātu jautājumu par iespēju
bērnam turpināt izglītoties pēc speciālās izglītības programmas kādā citā izglītības iestādē;
9.5.izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniegt atzinumu
par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā vai ārstniecības
iestādē no 1. līdz 12.klasei;
9.6. informēt (pēc pieprasījuma) vecākus, izglītības iestāţu pedagogus, medicīnas un sociālos
darbiniekus par komisijas darbu;
9.7. ja nepieciešams, organizēt Komisijas izbraukuma sēdes uz izglītības iestādēm, ja ir saņemti
vismaz septiņu bērnu vecāku iesniegumi;
9.8. konsultēt pedagogus, logopēdus, psihologus, vecākus un citas personas jautājumos, kas
saistīti ar speciālo izglītību;
9.9.ievērot iegūtās informācijas konfidencialitāti.
10. Komisijas tiesības:
10.1. pieprasīt no Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības
iestādēm informāciju par pašvaldības Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
10.2. nepieciešamības gadījumos uzaicināt piedalīties Komisijas darbā ekspertus
pedagoģiskajos, psiholoģiskajos, medicīniskajos u. c. jautājumos;
10.3. atbilstoši savai kompetencei sniegt rekomendācijas un ieteikumus speciālās izglītības un
integratīvās izglītības jautājumos, kas ir saistoši Bauskas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajām izglītības iestādēm, kontrolēt to izpildi.
IV. Komisijas sastāvs un darbība
11. Komisijas locekļu skaitu un vārdisko sastāvu apstiprina Bauskas novada dome.
12. Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja un pieciem Komisijas locekļiem.
13. Komisijas sastāvā ievēl locekļus, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija:
13.1. komisijas priekšsēdētājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības
psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz triju gadu darba
pieredze speciālajā pedagoģijā;
13.2. vismaz vienam komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā
(piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo
intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no
Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem;
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13.3. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz triju gadu
darba pieredze logopēdijā;
13.4. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un vismaz
triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;
13.5. vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).
14. Komisijas darba pamatveids ir sēdes, kuras tiek organizētas atbilstoši darba plānam. Sēţu
vietu un laiku izziņo Komisijas priekšsēdētājs.
15. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt Komisijas ārkārtas sēdi, ja ir nepieciešams
komisijas atzinums par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanos ārpus izglītības iestādes un
ir saņemts iesniegums vismaz no viena bērnu vecāka (aizbildņa, bāriņtiesas, ja bērns atrodas
ārpusģimenes aprūpē).
16. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
17. Komisijas atzinumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs.
18. Komisijas sēdē piedalās komisijas locekļi, izglītības iestāţu pārstāvji, izglītojamie, viņu
vecāki (aizbildņi, bāriņtiesa, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) vai viņu pilnvarotas
personas.
19. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var uzaicināt piedalīties komisijas darbā ekspertus
pedagoģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos;
20. Komisijas priekšsēdētājam un Komisijas locekļiem samaksa par darbu Komisijā tiek veikta
saskaņā ar Bauskas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
21. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem
22. Bērnu izpēti Komisijas speciālisti veic katrs individuāli vai vairāki speciālisti vienlaicīgi.
23. Komisijas dokumenti tiek sakārtoti, ievērojot lietvedības prasības.
24. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par:
24.1. Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Ministru kabineta
noteikumu, šī nolikuma un citu ar izglītību un bērnu veselības aprūpi Latvijas Republikas
normatīvo aktu ievērošanu un izpildi;
24.2. Komisijas darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;
24.3. Komisijas ieteikumu un atzinumu pareizību;
24.4. Komisijas darba plānošanu, organizēšanu un vadīšanu;
24.5. Komisijas darba rezultātu apkopošanu atskaitēs pa pusgadiem un atskaišu iesniegšanu
Valsts pedagoģiski medicīniskai komisijai.
24.6. Komisijas rīcībā esošās informācijas saglabāšanu, pieejamību.
24.7. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas informācijas sistēmas, kura uztur izglītojamo ar
funkcionāliem traucējumiem aprūpes datus, uzturēšanu.
25. Komisijas locekļu pienākumi:
25.1. savā darbībā ievērot normatīvo aktu prasības un Komisijas nolikumu;
25.2. izvērtēt bērna attīstības traucējumus;
25.3. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
25.4. ievērot pedagoga, psihologa, logopēda un medicīnas darbinieka profesionālās ētikas
normas;
25.5. ievērot bērnu un vecāku (aizbildņu, bāriņtiesas, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē)
tiesības, sadarboties ar tiem;
25.6. ievērot katra bērna individuālās vajadzības un ģimenes sociāli psiholoģiskos apstākļus.
26. Komisijas darbā iesaistītie speciālisti, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasībām, apņemas neizpaust komisijas darbā izmantotos fizisko personu sensitīvos datus (arī
pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas).
27. Komisijas locekļu tiesības:
27.1. izteikt priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai;
27.2. saņemt Komisijas darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
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V. Vecāku (aizbildņu, bāriņtiesas, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) tiesības un
pienākumi
28. Vecāku (aizbildņu, bāriņtiesas, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) tiesības:
28.1. aizstāvēt bērna intereses un likumīgās tiesības;
28.2. piedalīties Komisijas speciālistu veiktajā bērna attīstības izvērtēšanā;
29. Vecāku (aizbildņu, bāriņtiesas, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē) pienākumi:
29.1. iesniegt Komisijā šādus dokumentus:
29.1.1. vecāku iesniegumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu
komisijā (1.pielikums);
29.1.2. rakstisku pilnvaru (ja vecāki uz sēdi nevar ierasties);
29.1.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu (gadījumos, ja bērnu uz komisijas sēdi pavada
aizbildnis);
29.1.4. bāriņtiesas pilnvarojumu (gadījumos, ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audţuģimene);
29.1.5. ģimenes ārsta atzinumu par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā norādītām ziņām
par izglītojamā redzi un dzirdi;
29.1.6. izglītības iestādes informācija par bērnu (2.pielikums);
29.1.7. psihologa atzinumu;
29.1.8. izglītojamā sekmju izrakstu vai liecību, darba burtnīcas un pārbaudes darbus dzimtajā
valodā un matemātikā;
29.1.9. citu ārstu medicīniskās izziņas;
29.1.10. citu speciālistu slēdzienus;
29.2. nodrošināt iespēju saņemt bērna vecumam, spējām, attīstības līmenim un veselības
stāvoklim atbilstošu izglītību.
30. Ja vecāki nepiekrīt Komisijas sniegtajam atzinumam, vecākiem ir tiesības pieprasīt atkārtotu
izglītojamā spēju un veselības stāvokļa izvērtējumu Valsts pedagoģiski medicīniskajā
komisijā.
VI. Noslēguma jautājumi
31. Pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, vecāku, bāriņtiesas iesniegumu strīda gadījumā, kas
saistīts ar komisijas sniegto atzinumu, Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija var atkārtoti
izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniegt atkārtotu
atzinumu par izglītojamām atbilstošāko izglītības programmu.
32. Komisijas atzinumi Latvijas Administratīvā procesa likuma izpratnē ir starplēmumi un tie
nav pārsūdzami.
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 14.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas sākumskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 2013.gada 3.septembra iesniegums Nr.112/25, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 1935 (viens tūkstotis deviņi simti
trīsdesmit pieci lati) apmērā 48 skolēnu galdu un krēslu iegādei.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu un izsludinātā
iepirkuma Nr.BNA 2013//073 „Mēbeļu piegāde Bauskas novada administrācijai un Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēm” rezultātiem,
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 līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 1935 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci lati) Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 48 skolēnu galdu un krēslu
iegādei.
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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” iesniegums Nr.1-11/83, kurā izteikts
lūgums piešķirt finansējumu Ls 6232 krēslu iegādei izglītības iestādes aktu zālei.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu un veiktā
iepirkuma Nr. BNA 2013/073 „Mēbeļu piegāde Bauskas novada administrācijai un Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēm” rezultātiem,
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 līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 6232 (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit divi lati) Bauskas novada
pašvaldības vispārējas izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” krēslu iegādei aktu
zālei.
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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 16.p.

Par klases komplekta saglabāšanu ar nepilnu izglītojamo skaitu
Bauskas Valsts ģimnāzijā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora R.Ţabova
2013.gada 2.septembra iesniegums Nr.1-11/80 „Par atļauju turpināt realizēt programmu”, kurā
izteikts lūgums atļaut turpināt vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programmas, kods 31013011, īstenošanu 12.b klasē ar nepilnu skaitu (10 izglītojamie), klases
neapvienojot, pamatojoties uz šādiem objektīviem apsvērumiem:
1) vasaras brīvlaikā izglītības iestādi ir atstājuši divi (2) 12.b klases humanitārā un sociālā
virziena izglītības programmu apgūstošie izglītojamie, līdz ar to izglītojamo skaits klasē
ir mainījies no 12 uz 10;
2) analogu izglītības programmu nepiedāvā neviena cita Bauskas novada vispārējās vidējās
izglītības iestāde, līdz ar to nav iespējams nodrošināt izglītojamo tiesības mācīties šajā
programmā citur;
3) 2013.gada 2.septembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā 12.klasēs mācās 61 izglītojamais,
atbilstoši Noteikumu Nr.4 7.2.2. un 7.3.2. apakšpunktā noteiktajam, veidojamas 3
paralēlklases;
4) 12.klases nav iespējams apvienot, jo katrā no trijām 12.klasēm tiek apgūta atšķirīga
programma ar daţādu un atšķirīgu mācību plānu, mācību priekšmetu un tā apguvei
atvēlēto mācību stundu skaitu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.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:
Atļaut 2013./2014. mācību gadā Bauskas Valsts ģimnāzijā saglabāt 12.b klases
komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu (10 izglītojamie klasē).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 17.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas Mūzikas skola” licencēto programmu apguvei
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9. septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas
2013.gada 9.septembra iesniegums Nr.1-19/22, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Ls
1104 (viens tūkstotis viens simts četri lati), lai varētu nodrošināt licencēto programmu apguvi.
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 līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 1104 (viens tūkstotis viens simts četri lati) Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” licencēto programmu
apguves nodrošināšanai.
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.
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prot.Nr.7, 18.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas Mūzikas skola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas
2013.gada 9.septembra iesniegums Nr.1-19/21, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Ls 465
(četri simti sešdesmit pieci) apmērā mēbeļu iegādei mūzikas teorijas kabinetam.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu un veiktā
iepirkuma Nr. BNA 2013/073 „Mēbeļu piegāde Bauskas novada administrācijai un Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēm” rezultātiem,
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 līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 465 (četri simti sešdesmit pieci lati) Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” mēbeļu iegādei
mūzikas teorijas kabinetam.
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.
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prot.Nr.7, 19.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
Lai Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nodrošinātu licencēto programmu apguvi un
piedalīšanos sporta veidu sacensībās,
pamatojoties uz Izglītības likuma 59. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu un ievērojot Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada sporta skola” direktores
B.Grantiņas 2013.gada 9.septembra iesniegumu,
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
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” papildu finansējumu Ls 2718 (divi tūkstoši septiņi
simti astoņpadsmit lati) apmērā licencēto sporta veidu programmu apguvei un transporta
izdevumu finansēšanai.
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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 20.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Meţotnes pagasta pārvalde”
vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 „Bauskas novada
Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” izbeigšanu
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 „Bauskas novada Meţotnes pagasta
Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika
noslēgta 2011.gada 24.augustā. Projekta „Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema
ūdenssaimniecības attīstība” paredzēto būvdarbu īstenošanai 2013.gada 10.jūnijā tika noslēgts
būvdarbu līgums Nr.BNA 2013/007/02/ERAF ar beigu termiņu – 2013.gada 7.novembris.
Pamatojoties uz šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekta aktivitāšu
ieviešanas beigu termiņu nav iespējams pagarināt vairāk par 24 mēnešiem, līdz ar to projektā
visu paredzēto mērķu sasniegšana vairs nav iespējama vienošanās noteiktajā termiņā, t.i., līdz šā
gada 23.augustam,
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:
Izbeigt vienošanos Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
saskaņā ar vienošanās vispārējo noteikumu 11.sadaļu, kā arī 4.7.5.punktu un lūgt Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru dokumentācijas sagatavošanu minētās procedūras veikšanai.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

32

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 21.p.

Par ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Bauskas novada
Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” iesniegums par saimniecisko notekūdeņu bioloģisko
attīrīšanas iekārtu izbūvi Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” iesniegumu,
Bauskas novada dome konstatēja:
Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā no 24 dzīvokļu daudzdzīvokļu mājas sadzīves
kanalizācijas notekūdeņi neattīrīti ieplūst Ţūru strautā un Mēmeles upē.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules
pagasta Zvaigznes ciemā un vides kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.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:
1. Atbalstīt ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un
būvdarbu veikšanu Bauskas novada Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā, kas paredz
saimniecisko notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvi (prognozējamās būvdarbu
izmaksas Ls 9000).
2. Uzdot iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Laimdotai Kolbergai sadarbībā ar
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimniecisko nodaļu sagatavot tehnisko
specifikāciju saimniecisko notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu projektēšanai un izbūvei
Bauskas novada Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā un līdz 2013.gada 9.oktobrim iesniegt to
Iepirkumu nodaļā.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas vadītājam Andrim
Rācenim līdz 2013.gada 15.oktobrim nodrošināt iepirkuma izsludināšanu Zvaigznes ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un būvniecības
darbiem.
4. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
budţeta – dabas resursu nodokļa ieņēmumiem tehniskā projekta izstrādei un būvdarbu
veikšanai sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei Bauskas novada
Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 22.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu apkures katla remontam
„Īslīčos”, Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašumā „Īslīči”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā
uzstādīts un apkuri nodrošina gāzes apkures katls „KN-54-8E(56kw)”.
2013.gada 16.augustā pirms apkures sezonas sākuma, veicot gāzes apkures katla apkopi,
piedaloties SIA „Gastex” pārstāvim un SIA „Īslīces ūdens” pārstāvim, konstatēta čuguna bloka
sūce. Pēc SIA „Gastex” speciālista atzinuma bojājumu esošajam blokam nav iespējams novērst
un nepieciešams veikt katla čuguna bloka nomaiņu.
Lai nodrošinātu ēkas apkuri un ievērotu vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanu
(lietošanas veida maiņa – trīs dzīvokļu izbūve) krīzes centrā „Īslīči”, Īslīces pagastā atbilstoši
Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumam,
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 nekustamā īpašuma „Īslīči”,
Īslīces pagastā, Bauskas novadā esošā apkures katla „KN-54-8E(56kw)” remontdarbus, čuguna
bloka nomaiņu (prognozējamās izmaksas Ls 980 (deviņi simti astoņdesmit lati)).
2.
Uzdot iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” pārvaldes vadītajam Jānim Baranam sadarbībā ar
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 12.oktobrim
sagatavot iepirkuma dokumentāciju un veikt iepirkumu apkures katla „KN-54-8E(56kw)”
remontdarbiem, čuguna bloka nomaiņai.
3.
Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţeta rezerves fonda Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta
pārvalde” apkures katla „KN-54-8E(56kw)” remontdarbiem, čuguna bloka nomaiņai.
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 26.septembrī

prot.Nr.7, 23.p.

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu sociālajā dzīvoklī „xxxx”-xx,
Meţotnes pagastā
2013.gada 6.augustā Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. Š. iesniegums ar lūgumu
piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī „xxxx”-xx, Meţotne, Meţotnes pag., Bauskas nov.,
kā sociāli mazaizsargātai personai, kuras ģimenē ir četri nepilngadīgi bērni.
Iesniegumam pievienoti:
Meţotnes pagasta padomes 31.01.2002.sēdes protokola Nr.12 izraksts „Par sociālā
dzīvokļa statusa piešķiršanu” dzīvoklim „xxxx”-xx, Meţotne, Meţones pagastā;
nepilngadīgo bērnu A. M., L. M., L. M., A. Š.dzimšanas apliecību kopijas;
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projektā „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts
Bauskas novadā” sociālās darbinieces 18.07.2013.vēstule Bauskas novada Sociālā dienesta
sociālajai darbiniecei D.Jurēvicai par A.Š. ģimenes sadzīves apstākļiem.
Izskatot A. Š.iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada konstatēja:
A. Š. piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 30.septembrim.
A.Š. ar meitām A. M., dzimušu 18.11.2003., L. M., dzimušu 26.03.2010., L. M., dzimušu
18.05.2011., A. Š., dzimušu 03.08.2012. deklarējušas dzīvesvietu fiziskai personai piederošajā
dzīvoklī „xxxx”-xx, Meţotne, Meţotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projektā „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts
Bauskas novadā” sociālās darbinieces savā 18.07.2013.atzinumā, norādījušas, ka dzīvoklī
„xxxx”-xx, Meţotne, Meţotnes pag. A.Š. nepilngadīgajiem bērniem nav nodrošinātas
pamatvajadzības, jo tajā atslēgta elektrība un nav iespējas nomazgāties. Lai darbotos
elektroierīces, ar pagarinātāju caur logu ievilkta elektrība no kaimiņiem, kas apdraud mazgadīgo
bērnu dzīvības.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, bērnam ir
tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko
un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte;
66.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldība atbilstoši likumam sniedz palīdzību un atbalstu
ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti,
siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu; likumu „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai, kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli
mazaizsargāta un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo
dzīvokli; saskaņā ar Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumu Nr.32 „Noteikumi par sociāli
mazaizsargāto personu grupām” 2.1.punktu, kas nosaka, ka sociāli mazaizsargāto personu grupā
iekļautas ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus,
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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. Izīrēt A. Š., p.k. xxxx-xxxx, ģimenē 5 cilvēki, dzīvojamās telpas Nr.1; 3 (pēc dzīvokļa
plāna eksplikācijas) sociālajā dzīvoklī „xxxx”–xx, Meţotnē, Meţotnes pag., Bauskas
nov., telpu platība 11,1 m2 ; 8,8 m2 un koplietošanā palīgtelpas 23,3m2 (pēc dzīvokļa
plāna eksplikācijas telpas Nr. 2; 7; 8; 10).
2. Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.martam.
3. Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājam mēneša laikā noslēgt sociālās dzīvojamās telpas
„xxxx”-xx, Meţotnē, Meţotnes pagastā, Bauskas nov. īres līgumu ar A.Š..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 24.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B–8, Bauskā izīrēšanu
2013.gada 10.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja M.
O., dzīvesvietas adrese: xxxxx, Bauskā, Bauskas nov. 2013.gada 4.septembra iesniegumu, kurā
viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Rīgas ielā 64B–8, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās M.O. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas
novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.09.2013. lēmumu „Par
M. O. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta Bauskas novada
domes palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā persona, kura ir invalīds, ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiņkrēslu
un dzīvo dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības;
SIA „VIDES SERVISS” 05.07.2013.paziņojums par atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas
ielā 64B-8, 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 ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas 10.09.2013. 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” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā 64B–8, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt M. O., personas kods xxxx-xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu Rīgas ielā
64B-8, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 36,7 m2 .
37

3. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-8, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku
līdz 2014.gada 30.septembrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar M.O. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B–8 Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
5. Izslēgt M.O. 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.
R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 25.p.

Par dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā īres līguma pagarināšanu
2013.gada 10.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts A. L., dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz
pagarināt dzīvojamās telpas xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beigsies
2013.gada 20.oktobrī Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 5.septembrī.
Iesniegumam A.L. pievienojis Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„VIDES SERVISS” 03.09.2013.izziņu Nr.01-15/37 „Par īres dzīvokļa xxxx, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot A.L. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A. L. ar ģimeni īrē dzīvokli xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamo telpu xxxx, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 20.oktobrim.
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.
Īrniekam A.L.2013.gada 5.septembrī 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” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamo telpu xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar A. L.,
personas kods xxxx-xxxx, līdz 2016.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar A.L. 08.11.2010. noslēgtajā dzīvojamo telpu 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.
R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 26.p.

Par nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095,
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.septembrī SIA „Reģionālie
projekti” saņemto nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 1, Bauskā detālplānojuma projektu, ar mērķi
pamatot ieceri dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā rekonstrukciju par
biroja un pakalpojuma ēku ar piebūvi sabiedriskās ēdināšanas telpām, Bauskas novada dome
konstatēja, ka detālplānojums izstrādāts saskaņā ar Bauskas novada teritorijas plānojumu
2012.–2023.gadam un darba uzdevumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 108.1.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. Nodot nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095,
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no
institūcijām.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada
23.oktobrim.
3. Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi 2013.gada 15.oktobrī plkst.14 Bauskas
novada pašvaldības ēkas telpās.
4. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv un
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
5. Detālplānojuma izstrādātājam paziņojumu par publisko apspriešanu nosūtīt
detālplānojuma nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru
īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robeţojas ar detālplānojuma teritoriju.

R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

40

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 27.p.

Par zemes vienības Īslīces pagastā nodošanu valdījumā SIA „Īslīces ūdens”
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” ietvaros
Īslīces pagasta Ādţūnos tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta īstenotāja –
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Īslīces ūdens” uz pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0080, kas ietilpst nekustamā
īpašuma „Atdzelţošanas stacija „Ādţūni”” sastāvā ir uzbūvējusi dzeramā ūdens atdzelţošanas
staciju, līdz ar to, ir lietderīgi šo zemes vienību nodot valdījumā – bezatlīdzības lietošanā
SIA
„Īslīces ūdens”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.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. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens”
tās pamatdarbības nodrošināšanai un projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā” īstenošanai Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,37 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 008, kas ietilpst nekustamā īpašuma
„Atdzelţošanas stacija „Ādţūni”” sastāvā.
2. Noteikt, ka zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 009 008 SIA „Īslīces ūdens” ir
tiesības izmantot tai deleģēto uzdevumu – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšanai Īslīces pagasta Ādţūnu ciemā
3. Noteikt, ka SIA „Īslīces ūdens” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību vai tās
daļu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas novada domes lēmuma,
kā arī aizliegts iznomāt bez Bauskas novada domes priekšsēdētāja saskaņojuma.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar SIA
„Īslīces ūdens” zemes vienības bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) līgumu.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.7, 28.p.

Par nekustamā īpašuma „Palejas”, kadastra Nr.4092 002 0187, un nekustamā
īpašuma „Laukpuķītes”, kadastra Nr.4092 002 0381, Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.septembrī saņemts zemnieku saimniecības
„xxxx” vadītāja G. G. iesniegums (reģistrēts ar Nr.2388), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā
īpašuma „Palejas”, kadastra Nr.4092 002 0187, zemes vienību 2,0 platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 002 0187 un nekustamā īpašuma „Laukpuķītes”, kadastra Nr.4092 002 0381,
zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0378.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Palejas”, kadastra Nr.4092 002 0187, kas sastāv no zemes
vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0187 saskaņā ar Vecsaules pagasta
padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Palejas”” ir piekrītošs
pašvaldībai.
Nekustams īpašums „Laukpuķītes”, kadastra Nr.4092 002 0381, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0378 saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes
2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Ausekļi”” ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2013.gada 3.septembra līdz 2013.gada 17.septembrim tika izlikta Vecsaules pagasta
pārvaldes ēkā, Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta pašvaldības 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 G. G. Dāviņu pagasta zemnieku saimniecībai „xxxx”, reģistrācijas Nr.xxxx, juridiskā
adrese: „xxxx”, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929, nekustamo īpašumu „Palejas”,
kadastra Nr.4092 002 0187, kas sastāv no zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 002 0187 un nekustamu īpašumu „Laukpuķītes”, kadastra Nr.4092 002 0381, kas sastāv no
zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0378 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
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2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2013. līdz 31.10.2018.
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;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam
„Anniņmuiţa” Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 26.augustā saņemts A. I. Codes pagasta zemnieku
saimniecības „xxxx” īpašnieces I. A. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.29/2267). Tajā lūgts
mainīt nekustamā īpašuma „Anniņmuiţa” zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no individuālās dzīvojamās māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
Izskatot A. I. Codes pagasta zemnieku saimniecības „xxxx” iesniegumu, Bauskas novada
dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Anniņmuiţa”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā
kadastra Nr.4052 009 0375, pieder A. I. Codes pagasta zemnieku saimniecībai „xxxx” saskaņā
ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000107105.
Nekustamais īpašums „Anniņmuiţa”, kadastra Nr.4052 009 0375, sastāv no zemes vienības
5,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0375.
Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nekustamā īpašuma „Anniņmuiţa” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0375 esošā un plānotā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme.
Ievērojot iepriekš minēto un 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 „Anniņmuiţa”, Codes pagastā zemes vienībai 5,09 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0375 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālā
dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0601, uz „zeme, 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.7, 30.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0102
Codes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos J. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0102 Codes pagastā”
noteikts, ka J. K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Ainas”, kadastra
Nr.4052 002 0102, zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0102,
Bauskas novada Codes pagastā ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā,
23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2010.gada 31.maijā. J. K. ir miris. J.
K. mantinieki ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 002 0102, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim. J. K.mantinieki līdz
2012.gada 30.decembrim nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0102 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas 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:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ainas”, kadastra Nr.4052 002 0102, zemes vienība 1,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0102 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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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prot.Nr.7, 31.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0224 un 4072 002
0223 Meţotnes pagastā piekritību, apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības M. P.uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0224 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
M. P. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0224.
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 0224 atbilst starpgabala statusam,
jo zemes vienības platība ir mazāka 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.
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības B. D. uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0223 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gadā Meţotnes pagasta padome ar B. D. noslēdza zemes nomas līgumu par zemes vienības
0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0223 iznomāšanu. B. D. mirusi 2010.gada
3.septembrī. B. D. mantinieki nav izteikuši vēlēšanos turpināt lietot zemes vienību 0,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0223.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0224 un 4072 004 0223 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 11.panta b)apakšpunktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, 3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama 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
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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 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0224 ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0224 pievienot zemes vienībai
0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0223, veidojot nekustamo īpašumu
0,9 ha kopplatībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Garozes upesmala”.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Garozes upesmala” sastāvā esošā zemes vienība 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0223 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0223, 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).
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prot.Nr.7, 32.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0525 Meţotnes pagastā
pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0263
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0525, kuras Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
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” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1 ha.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes starpgabali
lauku apvidos ir zemesgabali, kuru platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0525 platībā 0,4 ha atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās daļas
datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0525 platība ir 0,1 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību – no 0,4 ha uz 0,1 ha.
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības J. S.uz zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0263 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Meţotnes pagasta padome ar J. S. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0263 iznomāšanu. J. S.
2009.gada decembrī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0263.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās daļas
datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0263 platība ir 0,07 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību – no 0,15 ha uz 0,07 ha.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072
004 0525 jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0263, 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
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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, 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, 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. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0525 platību no 0,4 ha uz 0,1 ha.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0263 platību no 0,15 ha uz 0,07 ha.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0525 ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0525 pievienot zemes vienībai
0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0263, veidojot nekustamo īpašumu 0,17 ha
kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
5. Izveidotajam nekustamam īpašumam 0,17 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jurģi”.
6. Noteikt, ka nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība 0,17 ha platībā ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Jurģi” sastāvā, 0,17 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
8. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jurģi” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.7, 33.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0165 un 4072 006
0177 Meţotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0164
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības J.G.uz zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0165 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Meţotnes pagasta padome ar J.G. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0165 iznomāšanu. J. G.
2013.gada 15.jūlijā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0165.
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības V.V. uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0177 un zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006
0164 un noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 8.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar V. V. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0177 un zemes vienības 0,03
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0164 iznomāšanu. V. V. 2013.gada 14.jūnijā
atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0177
un 4072 006 0164.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
4072 006 0165 un 4072 006 0177 jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006
0164, 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” 3.panta piektās daļas 2.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, 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. Zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0165 un zemes vienību 0,02
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0177 pievienot zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0164, izveidojot nekustamo īpašumu 0,08 ha kopplatībā, atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
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2. Izveidotajam nekustamam īpašumam 0,08 ha platībā piešķirt nosaukumu „Visvalţu lauks”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Visvalţu lauks” platībā 0,08 ha piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai 0,08 ha platībā, kas atrodas nekustamā īpašuma „Visvalţu lauks” sastāvā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Visvalţu lauks” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
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).
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prot.Nr.7, 34.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautakalni”,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 22.augustā saņemts I. D. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Strautakalni”, Brunavas pagastā.
Izskatot I. D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Strautakalni”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā,
kadastra Nr.4046 008 0099, pieder Bauskas novada pašvaldībai, saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0052 1684.
Nekustamā īpašuma „Strautakalni”, kadastra Nr.4046 008 0099 ar kopējo platību 2,40 ha
sastāvā ir divas zemes vienības: zemes vienība 1,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046
008 0099 un zemes vienība 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0100.
I. D. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
2009.gada 25.augustā I. D. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Brunavas pagasta pārvalde” par zemes vienības 1,60 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 008 0099 un zemes vienības 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008
0100 nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto 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 8.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
„Strautakalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046 008 0099, kas sastāv no zemes
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vienības 1,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0099 un zemes vienības 1,03 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0100.
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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prot.Nr.7, 35.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Meţgaļu skola”, Brunavas pagastā sastāvā esošajām zemes vienībām
Nekustams īpašums „Meţgaļu skola”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā,
kadastra Nr.4046 013 0032, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0046 1102.
Nekustamā īpašuma „Meţgaļu skola”, kadastra Nr.4046 013 0032, ar kopējo platību
19,67 ha sastāvā ir četras zemes vienības: zemes vienība 8,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 013 0032 un ēkas uz tās – skola (būves kadastra apzīmējums 4046 013 0032 001) un šķūnis
(būves kadastra apzīmējums 4046 013 0032 003), zemes vienība 2,43 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 013 0033 un ēka uz tās – sūkņu māja (būves kadastra apzīmējums 4046 013
0033 001), zemes vienība 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0034 un zemes
vienība 4,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0035 un ēka uz tās – pirmsskolas ēka
(būves kadastra apzīmējums 4046 013 0035 002).
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „Meţgaļu skola” sastāvā esošajai zemes vienībai 2,43 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 013 0033 un zemes vienībai 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013
0034 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāţu apbūve,
kods 0901.
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” zemes vienības 2,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 013 0033 un zemes vienības 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0034
teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Ievērojot iepriekšminēto un 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” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktiem, 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:
Zemes vienībai 2,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0033 un zemes vienībai 4,29
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 013 0034 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
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no „izglītības un zinātnes iestāţu apbūve”, kods 0901, 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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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 36.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļas
Ceraukstes pagastā iznomāšanu SIA „Ceraukste AGRO”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.septembrī saņemts sabiedrības ar ierobeţotu
atbildību „Ceraukste AGRO”, kuru pārstāv valdes loceklis A. M., iesniegums (reģistrēts ar
Nr.2342), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļu
2,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku
apvidus zemes piekritību” zemes vienība 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 ir
piekrītoša pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam informācija par iznomājamo zemes vienību laikā
no 2013.gada 27.augusta līdz 2013.gada 10.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas 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 sabiesdrībai ar ierobeţotu atbildību „Ceraukste AGRO”, reģistrācijas
Nr.43603000544, juridiskā adrese: „Darbnīcas”, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļu 2,0 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2013. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Ceraukste AGRO” šā lēmuma 1.punktā minētās
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
56

5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 37.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļas
Ceraukstes pagastā iznomāšanu A. R.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 27.augustā saņemts A. R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.827), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļu 5,7
ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku
apvidus zemes piekritību” zemes vienība 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 ir
piekrītoša pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam informācija par iznomājamo zemes vienību laikā
no 2013.gada 27.augusta līdz 2013.gada 10.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas 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 A. R., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxxx”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., LV-3901, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0085 daļu 5,7 ha platībā,
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2013. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A. R. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 38.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktam un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktam, nodaļa,
veicot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, konstatēja, ka fiziskām personām (saraksts
pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2010.gada 15.augustam ir parādi un piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 10 latiem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestajā prim daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto prim daļu, 25.panta
pirmo un 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. Dzēst V. A., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 7,45
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 5,38 un nokavējuma naudu Ls 2,07.
2. Dzēst G. T., personas kods xxxx-xxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,03
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
3. Dzēst R. A., personas kods xxxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,70
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,91 un nokavējuma naudu Ls 0,79.
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4. Dzēst J. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,01
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,01.
5. Dzēst J. K., personas kods xxxx-xxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,74
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,88 un nokavējuma naudu Ls 0,86.
6. Dzēst Z. J. (ārvalstnieks), nav personas koda, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
3,24 apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,62 un nokavējuma naudu Ls 1,62.
7. Dzēst B. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,62
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,81 un nokavējuma naudu Ls 0,81.
8. Dzēst J. O., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 3,74
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 2,03 un nokavējuma naudu Ls 1,71.
9. Dzēst S. T., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,48
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 4,50 un nokavējuma naudu Ls 3,98.
10. Dzēst A. V., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,62
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,31 un nokavējuma naudu Ls 0,31.
11. Dzēst A. Ī. (ārvalstnieks), personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 1,79 apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,18 un nokavējuma naudu Ls 0,61.
12. Dzēst M. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,82
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,43 un nokavējuma naudu Ls 0,39.
13. Dzēst M. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,33
apmērā, tai skaitā: pamatparādu 0,95 un nokavējuma naudu Ls 0,38.
14. Dzēst M. P., personas kods xxxx-xxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,80
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 2,50 un nokavējuma naudu Ls 1,30.
15. Dzēst J. R., personas kods xxxx-xxxx, (miris 10.11.2002.), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 6,55 apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 3,24 un nokavējuma nauda Ls 3,31.
16. Dzēst R. V., personas kods xxxx-xxxx, (mirusi 08.10.2012.), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1,93 apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,99 un nokavējuma naudu Ls 0,94.
17. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
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.
Pielikumā: Personu saraksts uz 2 lp.
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumam
„Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā” (prot.Nr.7, 38.p.)
Fiziskās personas, kam pēc stāvokļa līdz 15.08.2010. ir parādi, un piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā:
18. V. A., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: nav, laika periodā no 1997.gada
1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls
7,45 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 5,38 un nokavējuma nauda Ls 2,07.
19. G. T., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Salaspils, Salaspils nov., LV2121, laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam, ir izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds Ls 0,03 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda
Ls 0,01.
20. R. A., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Pilsrundāle, Rundāles pag.,
Rundāles nov., LV-3921, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,70 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,91
un nokavējuma nauda Ls 0,79.
21. J.B., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Rīga, LV-1002, laika periodā no
2009.gada 1decembra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 0,01 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,01.
22. J. K., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Lapmeţciems, Lapmeţciema
pag., Engures nov., LV-3118, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,74 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,88 un nokavējuma nauda Ls 0,86.
23. Z. J. (ārvalstnieks), nav personas koda, deklarētā adrese: Sanktpēterburga, laika periodā
no 2002.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 3,24 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,62 un nokavējuma nauda Ls 1,62.
24. B. K., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Jauncode, Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,62 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,81
un nokavējuma nauda Ls 0,81.
25. J. O., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Rīga, LV-1011, laika periodā no
2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 3,74 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,03 un nokavējuma nauda Ls 1,71.
26. S. T., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Jauncode, Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,48 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 4,50
un nokavējuma nauda Ls 3,98.
27. A. V., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Rīga, LV-1067, laika periodā no
2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 0,62 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,31 un nokavējuma nauda Ls 0,31.
28. A. Ī. (ārvalstnieks), personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: Lielbritānija, laika
periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 15.maijam, ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Ls 1,79 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,18 un nokavējuma nauda Ls 0,61.
29. M. K., personas kods xxxx-xxxxx, xxxx, Jelgava, LV-3001, laika periodā no 2007.gada
1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls
0,82 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,43 un nokavējuma nauda Ls 0,39.
30. M. M., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: „xxxx”, Kūdra, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3936, laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam, ir
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izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,33 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,95
un nokavējuma nauda Ls 0,38.
31. M. P., personas kods xxxx-xxxx, deklarētā adrese: xxxx, Vītoliņi, Valgundes pag.,
Jelgavas nov., LV-3017, laika periodā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 30.jūnijam, ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,80 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,50
un nokavējuma nauda Ls 1,30.
32. J. R.personas kods xxxx-xxxx, (miris 10.11.2002.), laika periodā no 2001.gada 1.janvāra
līdz 2002.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,55 apmērā,
tai skaitā: pamatparāds Ls 3,24 un nokavējuma nauda Ls 3,31.
33. R. V., personas kods xxxx-xxxx, (mirusi 08.10.2012.), laika periodā no 2007.gada
1.janvāra līdz 2009.gada 1.februārim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,93
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,99 un nokavējuma nauda Ls 0,94.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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prot.Nr.7, 39.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Ceraukstes, Brunavas un Meţotnes pagastā
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktam un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktam, nodaļa,
veicot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, konstatēja, ka fiziskām personām (saraksts
pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2010.gada 1.janvārim ir parādi un piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 10 latiem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestā prim daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto prim daļu, 25.panta
pirmo un 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. Dzēst A. A., personas kods xxxx-xxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5,00
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,50 un nokavējuma nauda Ls 2,50.
2. Dzēst Ē. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,04
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda Ls 0,02.
3. Dzēst A. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,70
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,35 un nokavējuma nauda Ls 0,35.
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4. Dzēst G. D., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,17 un nokavējuma nauda Ls 0,17.
5. Dzēst N. F., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 4,12 un nokavējuma nauda Ls 4,12.
6. Dzēst T. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,90 un nokavējuma nauda Ls 0,90.
7. Dzēst Ģ. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,14 un nokavējuma nauda Ls 0,14.
8. Dzēst V. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,59 un nokavējuma nauda Ls 0,59 .
9. Dzēst G. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,72 un nokavējuma nauda Ls 0,72.
10. Dzēst B. K., personas kods xxxx-xxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,10 un nokavējuma nauda Ls 2,10.
11. Dzēst A. L., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,17 un nokavējuma nauda Ls 0,17.
12. Dzēst L. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,52 un nokavējuma nauda Ls 1,52 .
13. Dzēst I. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,42 un nokavējuma nauda Ls 0,42.
14. Dzēst L. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
15. Dzēst I. R., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls 0,05 .
16. Dzēst SIA „xxxx”, reģistra numurs xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
17. Dzēst A. S., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,67 un nokavējuma nauda Ls 1,72.
18. Dzēst V. Š., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,27 un nokavējuma nauda Ls 2,27.
19. Dzēst L. Š., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,57 un nokavējuma nauda Ls 0,57 .
20. Dzēst A. V., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,50 un nokavējuma nauda Ls 2,50.
21. Dzēst R. V., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,04.
22. Dzēst R. Z., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,00 un nokavējuma nauda Ls 2,00.
23. Dzēst V. A., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,23.
24. Dzēst V. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,08.
25. Dzēst M. C., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
26. Dzēst D. D., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,08 .
27. Dzēst A. R., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,25 un nokavējuma nauda Ls 0,19.
28. Dzēst I. D., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,17.
29. Dzēst V. I., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,13 un nokavējuma nauda Ls 0,09.
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30. Dzēst J. J., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,32 un nokavējuma nauda Ls 1,32 .
31. Dzēst A. J., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,01.
32. Dzēst K. L. O., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,03.
33. Dzēst A. L. O., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,70 un nokavējuma nauda Ls 0,44.
34. Dzēst M. O., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,72 un nokavējuma nauda Ls 0,45.
35. Dzēst T. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,19 .
36. Dzēst A. S., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,59 un nokavējuma nauda Ls 1,59.
37. Dzēst I. U., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,91 un nokavējuma nauda Ls 1,75.
38. Dzēst O. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,37 un nokavējuma nauda Ls 1,05.
39. Dzēst V. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,21.
40. Dzēst V. A., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,77 un nokavējuma nauda Ls 0,67.
41. Dzēst I. Ā., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,92 un nokavējuma nauda Ls 2,47.
42. Dzēst A. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,73 un nokavējuma nauda Ls 2,27.
43. Dzēst V. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,96 un nokavējuma nauda Ls 1,03.
44. Dzēst E. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,30 un nokavējuma nauda Ls 2,54.
45. Dzēst P. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,57 un nokavējuma nauda Ls 0,57.
46. Dzēst M. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,74 un nokavējuma nauda Ls 1,74 .
47. Dzēst L. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,51 un nokavējuma nauda Ls 1,52.
48. Dzēst L. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,08 un nokavējuma nauda Ls 1,01.
49. Dzēst T. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,73 un nokavējuma nauda Ls 1,73.
50. Dzēst A. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 5,09 un nokavējuma nauda Ls 3,87.
51. Dzēst S. I., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,94 un nokavējuma nauda Ls 0,94 .
52. Dzēst A. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,20 un nokavējuma nauda Ls 0,89.
53. Dzēst A. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 2,26 un nokavējuma nauda Ls 2,18.
54. Dzēst S. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,00 un nokavējuma nauda Ls 1,02.
55. Dzēst L. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,22 un nokavējuma nauda Ls 0,23.
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56. Dzēst V. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,53
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,29 un nokavējuma nauda Ls 0,24 .
57. Dzēst R. Ķ., nav personas koda, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,14 apmērā, tai
skaitā: pamatparāds Ls 2,05 un nokavējuma nauda Ls 2,09.
58. Dzēst A. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,03
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
59. Dzēst V. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,24
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 3,15 un nokavējuma nauda Ls 3,09.
60. Dzēst L. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,50
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,23.
61. Dzēst G. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,22
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,08 un nokavējuma nauda Ls 1,14.
62. Dzēst F. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 7,08
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 3,54 un nokavējuma nauda Ls 3,54 .
63. Dzēst I. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,22
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,56 un nokavējuma nauda Ls 1,66.
64. Dzēst S. R., personas kods xxxx-xxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,13
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,05.
65. Dzēst I. S., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,26
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,13 un nokavējuma nauda Ls 1,13.
66. Dzēst P. R., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,41
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,75 un nokavējuma nauda Ls 0,66.
67. Dzēst K. S., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,04
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,03 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
68. Dzēst A. Š., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,03
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,51 un nokavējuma nauda Ls 1,52.
69. Dzēst A. T., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,73
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 4,10 un nokavējuma nauda Ls 4,63.
70. Dzēst G. V., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,75
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 0,87 un nokavējuma nauda Ls 0,88.
71. Dzēst R. Z., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,32
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 1,05 un nokavējuma nauda Ls 1,27 .
72. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
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.
Pielikumā: Personu saraksts uz 5 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

A.FELDMANIS
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumam „Par pašvaldības budţetā
ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Ceraukstes,
Meţotnes un Brunavas pagastā”
Fiziskās personas, kam pēc stāvokļa līdz 01.01.2010. ir parādi un piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem Ceraukstes, Brunavas, Meţotnes pagastā:
1. A. A., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,00 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,50, pamatparāda palielinājums 0,23 un nokavējuma nauda Ls 2,27.
2. Ē. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.oktobra līdz 2006.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,04 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda Ls 0,02.
3. A. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,70 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,35, pamatparāda palielinājums Ls 0,03 un nokavējuma nauda
Ls 0,32.
4. G. D., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2005.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,34 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,17, pamatparāda palielinājums Ls 0,01 un nokavējuma nauda
Ls 0,16.
5. N. F., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,24 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 4,12, pamatparāda palielinājums Ls 0,54 un nokavējuma nauda
Ls 3,58.
6. T. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,80 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,90 un nokavējuma nauda Ls 0,90.
7. Ģ. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,28 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,14 un nokavējuma nauda Ls 0,14.
8. V.K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,18 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,59 un nokavējuma nauda Ls 0,59 .
9. G. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,44 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,72, pamatparāda palielinājums Ls 0,03 un nokavējuma nauda Ls 0,69.
10. B. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,20 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,10 un nokavējuma nauda Ls 2,10.
11. A. L., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,34 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,17 un nokavējuma nauda Ls 0,17.
12. L. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.oktobrim līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 3,04 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,52, pamatparāda palielinājums Ls 0,25 un nokavējuma nauda Ls 1,27 .
13. I. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,84 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,42 un nokavējuma nauda Ls 0,42.
14. L. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2005.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,02 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
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15. I. R., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,10 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls 0,05 .
16. SIA „xxxx”, reģistra Nr.xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.oktobra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,02 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
17. A. S., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
30.septembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,39 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,67, pamatparāda palielinājums Ls 0,30 un nokavējuma nauda Ls 1,42.
18. V. Š., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.oktobra līdz 2007.gada
31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,54 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,27 un nokavējuma nauda Ls 2,27.
19. L. Š., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.oktobra līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,14 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,57, pamatparāda palielinājums Ls 0,09 un nokavējuma nauda
Ls 0,48 .
20. A.V., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,00 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,50, pamatparāda palielinājums Ls 0,25 un nokavējuma nauda
Ls 2,25.
21. R. V., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.oktobra līdz 2006.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,08 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,04.
22. R. Z., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,00 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,00, pamatparāda palielinājums Ls 0,22 un nokavējuma nauda
Ls 1,78.
23. V. A., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,50 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,23.
24. V. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,16 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,08.
25. M. C., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.oktobra līdz 2003.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,02 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
26. D. D., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.oktobra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,16 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,08 .
27. A. R., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,44 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,25 un nokavējuma nauda Ls 0,19.
28. I. D., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,44 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,17.
29. V. I., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,22 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,13 un nokavējuma nauda Ls 0,09.
30. J. J., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 2,64 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,32 un nokavējuma nauda Ls 1,32 .
31. A. J., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,01 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,01.
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32. K.L. O., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,07 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,03.
33. A. L. O., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,14 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,70 un nokavējuma nauda Ls 0,44.
34. M. O., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,17 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,72 un nokavējuma nauda Ls 0,45.
35. T. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,46 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,19 .
36. A. S., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,18 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,59, pamatparāda palielinājums Ls 0,02 un nokavējuma nauda
Ls 1,57.
37. I. U., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,66 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,91, līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
Ls 0,05, un nokavējuma nauda Ls 1,70.
38. O. M., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,42 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,37 un nokavējuma nauda Ls 1,05.
39. V. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,48 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,21.
40. V. A., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,44 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,77 un nokavējuma nauda Ls 0,67.
41. I. Ā., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,39 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,92, līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
Ls 0,07 un nokavējuma nauda Ls 2,40.
42. A. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,00 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,73 un nokavējuma nauda Ls 2,27.
43. V. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,99 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,96, pamatparāda palielinājums Ls 0,22 un nokavējuma nauda Ls 0,81.
44. E. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2000.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,84 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,30, pamatparāda palielinājums Ls 0,60 un nokavējuma nauda
Ls 1,94.
45. P. B., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,14 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,57, pamatparāda palielinājums Ls 0,08 un nokavējuma nauda
Ls 0,49.
46. M. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,48 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,74, pamatparāda palielinājums Ls 0,18 un nokavējuma nauda
Ls 1,56 .
47. L. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 3,03 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,51, pamatparāda palielinājums Ls 0,25 un nokavējuma nauda Ls 1,27.
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48. L. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,09 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,08 un nokavējuma nauda Ls 1,01.
49. T. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,46 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,73, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 1,61.
50. A. G., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 8,96 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 5,09 un nokavējuma nauda Ls 3,87.
51. S. I., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,88 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,94, pamatparāda palielinājums Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,90 .
52. A. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,09 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,20 un nokavējuma nauda Ls 0,89.
53. A. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,44 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,26, līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
Ls 0,14 un nokavējuma nauda Ls 2,04.
54. S. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,02 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,00, pamatparāda palielinājums Ls 0,18 un nokavējuma nauda
Ls 0,84.
55. L. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,45 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,22, pamatparāda palielinājums Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,19.
56. V. K., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,53 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,29 un nokavējuma nauda Ls 0,24 .
57. R. Ķ., nav personas koda, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,14 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,05, pamatparāda palielinājums Ls 0,37 un nokavējuma nauda Ls 1,72.
58. A. M., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,03 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,02 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
59. V. M., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2007.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 6,24 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 3,15, līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 3,05.
60. L. M., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,50 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,27 un nokavējuma nauda Ls 0,23.
61. G. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2000.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 2,22 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,08, pamatparāda palielinājums Ls 0,23 un nokavējuma nauda Ls 0,91.
62. F. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 7,08 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 3,54, pamatparāda palielinājums Ls 0,46 un nokavējuma nauda
Ls 3,08 .
63. I. P., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2000.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 3,22 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,56, pamatparāda palielinājums Ls 0,34 un nokavējuma nauda Ls 1,32.
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64. S. R., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,13 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,05.
65. I. S., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,26 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,13, pamatparāda palielinājums Ls 0,16 un nokavējuma nauda
Ls 0,97.
66. P. R., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,41 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,75 un nokavējuma nauda Ls 0,66.
67. K. S., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 0,04 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,03 un nokavējuma nauda Ls 0,01.
68. A. Š., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,03 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,51, pamatparāda palielinājums Ls 0,25 un nokavējuma nauda Ls 1,27.
69. A. T., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,73 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 4,10, pamatparāda palielinājums Ls 1,19 un nokavējuma nauda
Ls 3,44.
70. G. V., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 1,75 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,87, pamatparāda palielinājums Ls 0,14 un nokavējuma nauda Ls 0,74.
71. R. Z., personas kods xxxx-xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,32 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,05, pamatparāda palielinājums Ls 0,42 un nokavējuma nauda
Ls 0,85.
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prot.Nr.7, 40.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Bauskas pilsētā
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktam un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktam, nodaļa,
veicot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, konstatēja, ka fiziskām personām (saraksti
pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2010.gada 1.janvārim ir parādi un piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 10 latiem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestajā prim daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto prim daļu, 25.panta
pirmo un 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. Dzēst V. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5,87
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 2,89 un nokavējuma naudu Ls 2,98.
2. Dzēst J. B., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,50
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,72 un nokavējuma naudu Ls 0,78.
3. Dzēst T. G., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,10
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,03 un nokavējuma naudu Ls 1,07.
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4. Dzēst I. J., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,02 un nokavējuma naudu Ls 1,06.
5. Dzēst R. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,72 un nokavējuma naudu Ls 0,75.
6. Dzēst V. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,98 un nokavējuma naudu Ls 1,00.
7. Dzēst I. Z., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,14 un nokavējuma naudu Ls 1,14.
8. Dzēst A. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,19 un nokavējuma naudu Ls 1,19.
9. Dzēst I. L., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,80 un nokavējuma naudu Ls 0,84.
10. Dzēst U. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,66 un nokavējuma naudu Ls 0,66.
11. Dzēst U. M., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 3,43 un nokavējuma naudu Ls 3,50.
12. Dzēst V. T., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,76 un nokavējuma naudu Ls 0,76.
13. Dzēst E. L., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,48 un nokavējuma naudu Ls 0,48.
14. Dzēst R. L., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,48 un nokavējuma naudu Ls 0,48.
15. Dzēst A. L., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,48 un nokavējuma naudu Ls 0,48.
16. Dzēst D. H., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,87 un nokavējuma naudu Ls 0,88.
17. Dzēst I. H., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,87 un nokavējuma naudu Ls 0,88.
18. Dzēst S. V., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,74 un nokavējuma naudu Ls 0,74.
19. Dzēst I. C., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,74 un nokavējuma naudu Ls 0,74.
20. Dzēst U. T., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,69 un nokavējuma naudu Ls 1,69.
21. Dzēst J. Ū., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,56 un nokavējuma naudu Ls 0,56.
22. Dzēst I. L., personas kods xxxx-xxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 2,58.
23. Dzēst J. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 4,14 un nokavējuma naudu Ls 4,14.
24. Dzēst U. H., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 3,97 un nokavējuma naudu Ls 3,67.
25. Dzēst A. O., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,87 un nokavējuma naudu Ls 0,88.
26. Dzēst S. R., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 3,80 un nokavējuma naudu Ls 2,85.
27. Dzēst V. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 1,27 un nokavējuma naudu Ls 0,81.
28. Dzēst H. K., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 0,63 un nokavējuma naudu Ls 0,64.
29. Dzēst J. T., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 1,36 un nokavējuma naudu Ls 1,36.
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Ls 2,08
Ls 1,47
Ls 1,98
Ls 2,28
Ls 2,38
Ls 1,64
Ls 1,32
Ls 6,93
Ls 1,52
Ls 0,96
Ls 0,96
Ls 0,96
Ls 1,75
Ls 1,75
Ls 1,48
Ls 1,48
Ls 3,38
Ls 1,12
Ls 2,58
Ls 8,28
Ls 7,64
Ls 1,75
Ls 6,65
Ls 2,08
Ls 1,27
Ls 2,72

30. Dzēst O. P., personas kods xxxx-xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,07
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 2,98 un nokavējuma naudu Ls 3,09.
31. Dzēst I. R., nav personas koda, nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,80 apmērā, tai
skaitā: pamatparādu Ls 1,80.
32. Dzēst I. S., nav personas koda, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,03 apmērā, tai
skaitā: pamatparādu Ls 3,03.
33. Dzēst A. Ţ., nav personas koda, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,07 apmērā, tai
skaitā: pamatparādu Ls 2,71 un nokavējuma naudu Ls 1,36.
34. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
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.
Pielikumā: Personu saraksts uz 3 lp.
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumam
„Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu Bauskas pilsētā”
Fiziskās personas, kam pēc stāvokļa līdz 01.01.2010. ir parādi un piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem:
1. V. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,87 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,89, pamatparāda palielinājums Ls 0,57 un nokavējuma nauda Ls 2,41.
2. J. B., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,50 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,72, pamatparāda palielinājums Ls 0,15 un nokavējuma nauda Ls 0,63.
3. T. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,10 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,03, pamatparāda palielinājums Ls 0,20 un nokavējuma nauda Ls 0,87.
4. I.J., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,08 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,02, pamatparāda palielinājums Ls 0,20, nokavējuma nauda Ls 0,86.
5. R.P., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1.47 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,72, pamatparāda palielinājums Ls 0,15 un nokavējuma nauda Ls 0,60.
6. V. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,98 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,98, pamatparāda palielinājums Ls 0,18 un nokavējuma nauda Ls 0,82.
7. I.Z., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,28 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,14, pamatparāda palielinājums Ls 0,20 un nokavējuma nauda Ls 0,94.
8. A. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,38 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,19, pamatparāda palielinājums Ls 0,20 un nokavējuma nauda Ls 0,99.
9. I. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,64 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,80, pamatparāda palielinājums Ls 0,16 un nokavējuma nauda Ls 0,68.
10. U. M., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,32 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,66, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 0,54.
11. U. M., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,93 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 3,43, pamatparāda palielinājums Ls 0,63 un nokavējuma nauda Ls 2,87.
12. V. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,52 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,76, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 0,64.
13. E. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,96 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,48, pamatparāda palielinājums Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,40.
14. R. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,96 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,48, pamatparāda palielinājums Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,40.
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15. A. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,96 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,48, pamatparāda palielinājums Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,40.
16. D. H., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,75 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,87, pamatparāda palielinājums Ls 0,16 un nokavējuma nauda Ls 0,72.
17. I. H., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,75 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,87, pamatparāda palielinājums Ls 0,16 un nokavējuma nauda Ls 0,72.
18. S. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,48 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,74, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 0,62.
19. I. C., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,48 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,74, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 0,62.
20. U. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.oktobra līdz 2007.gada
31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,38 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,69, pamatparāda palielinājums Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls 1,68.
21. J. Ū., personas kods xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,12 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,56, pamatparāda palielinājums Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 0,52.
22. I. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,58 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,58.
23. J. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,28 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 4,14, pamatparāda palielinājums Ls 0,03 un nokavējuma nauda Ls 4,11.
24. U. H., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 7,64 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 3,97, pamatparāda palielinājums Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls 3,63.
25. A. O., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,75 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,87, pamatparāda palielinājums Ls 0,16 un nokavējuma nauda Ls 0,72.
26. S.R., personas kods xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.martam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,65 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 3,80 un nokavējuma nauda Ls 2,85.
27. V. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,08 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,27 un nokavējuma nauda Ls 0,81.
28. H. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,27 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 0,63, pamatparāda palielinājums Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls 0,52.
29. J. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,72 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,36, pamatparāda palielinājums Ls 0,24 un nokavējuma nauda Ls 1,12.
30. O. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,07 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 2,98, pamatparāda palielinājums Ls 0,59 un nokavējuma nauda Ls 2,50.
31. I. R., nav personas koda, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,80 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 1,80.
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32. I. S., nav personas koda, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,03 apmērā,
pamatparāds Ls 3,03.
33. A. Ţ., nav personas koda, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,07 apmērā,
pamatparāds Ls 2,71 un nokavējuma nauda Ls 1,36.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 41.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu I. P.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par I. P., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, I. P., personas kods xxxx, miris 2006.gada
12.decembrī.
I. P. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 0,2 ha platībā laika periodā līdz 2003.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 43,96 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 21,84, nokavējuma nauda Ls 18,82 un pamatparāda palielinājuma nauda Ls
3,30.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
I. P. mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka I. P. parādi ir objektīvi neatgūstami un ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un 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:
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Dzēst mirušā I.P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 43,96
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 21,84 un nokavējuma naudu Ls 22,12.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 42.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu J. K.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par J. K., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, J. K., personas kods xxxx, miris 2011.gada
14.februārī.
J. K. par īres lietošanā nodoto dzīvokļa īpašumu „xxxx” -xx, kadastra Nr.xxxx laika
periodā līdz 2011.gada 28.februārim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 16,05
apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 10,61 un nokavējuma nauda Ls 5,44.
Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka J. K. parādi ir objektīvi neatgūstami un ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un 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:
Dzēst mirušā J. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 16,05
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 10,61 un nokavējuma naudu Ls 5,44.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 43.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Z. N.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par Z. N., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, Z. N., personas kods xxxx, mirusi 2008.gada
22.aprīlī.
Z. N. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 1,6 ha platībā laika periodā līdz 2001.gada
30.septembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 50,48 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds Ls 24,76, nokavējuma nauda Ls 20,88 un pamatparāda palielinājuma nauda Ls
4,84.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Z. N. mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka Z. N. parādi ir objektīvi neatgūstami un ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
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,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Dzēst mirušās Z. N., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 50,48
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 24,76 un nokavējuma naudu Ls 25,72.
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Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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prot.Nr.7, 44.p.

Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Gailīšu un Īslīces pagastā
Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktam, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktam, Ekonomikas un finanšu nodaļa
veica pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem un konstatēja, ka fiziskām personām
(saraksts pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2010.gada 1.janvārim ir parādi un piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestajā prim daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.pants nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto prim daļu,
25.panta pirmo un trešo daļu,
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,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst A. Ţ., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,36, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,18 un nokavējuma naudu Ls 0,18.
2. Dzēst V. V., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,72, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,97 un nokavējuma naudu Ls 0,75.
3. Dzēst I. Š., personas kods xxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,78, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,39 un nokavējuma naudu Ls 0,39.
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4. Dzēst S. S., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 7,42, tai skaitā
pamatparādu Ls 3,82 un nokavējuma naudu Ls 3,60.
5. Dzēst A. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,00, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,50 un nokavējuma naudu Ls 1,50.
6. Dzēst I. E., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,24, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,12 un nokavējuma naudu Ls 1,12.
7. Dzēst F. B., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,88, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,44 un nokavējuma naudu Ls 0,44.
8. Dzēst S. A., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,67, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,34 un nokavējuma naudu Ls 1,33.
9. Dzēst D. Z., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,90, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,45 un nokavējuma naudu Ls 0,45.
10. Dzēst E. V., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,84, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,42 un nokavējuma naudu Ls 0,42.
11. Dzēst P. V., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,08, tai skaitā
pamatparādu Ls 3,04 un nokavējuma naudu Ls 3,04.
12. Dzēst A. T., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,36, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,18 un nokavējuma naudu Ls 0,18.
13. Dzēst S. T., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,42, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,21 un nokavējuma naudu Ls 0,21.
14. Dzēst M. Š., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,64, tai skaitā
pamatparādu Ls 4,32 un nokavējuma naudu Ls 4,32.
15. Dzēst A. S., personas kods un identitāte nav noskaidrojami, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 2,77, tai skaitā pamatparādu Ls 1,37 un nokavējuma naudu Ls 1,40.
16. Dzēst M. S., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,22, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,11 un nokavējuma naudu Ls 0,11.
17. Dzēst D. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,98, tai skaitā
pamatparādu Ls 3,64 un nokavējuma naudu Ls 3,34.
18. Dzēst S. R., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,98, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,49 un nokavējuma naudu Ls 0,49.
19. Dzēst I. P. , personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,52, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,26 un nokavējuma naudu Ls 1,26.
20. Dzēst A. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5,57, tai skaitā
pamatparādu Ls 2,75 un nokavējuma naudu Ls 2,82.
21. Dzēst A. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,06, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,04 un nokavējuma naudu Ls 1,02.
22. Dzēst R. N., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,24, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,62 un nokavējuma naudu Ls 0,62.
23. Dzēst R. N., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5,66, tai skaitā
pamatparādu Ls 2,79 un nokavējuma naudu Ls 2,87.
24. Dzēst T. N., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,86, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,43 un nokavējuma naudu Ls 0,43.
25. Dzēst U. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,00, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,99 un nokavējuma naudu Ls 2,01.
26. Dzēst S. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,72, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,36 un nokavējuma naudu Ls 0,36.
27. Dzēst M. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,16, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,08 un nokavējuma naudu Ls 0,08.
28. Dzēst A. V., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,33, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,69 un nokavējuma naudu Ls 0,64.
29. Dzēst A. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 9,16, tai skaitā
pamatparādu Ls 4,58 un nokavējuma naudu Ls 4,58.
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30. Dzēst A. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,20, tai skaitā
pamatparādu Ls 4,04 un nokavējuma naudu Ls 4,16.
31. Dzēst A. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,68, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,34 un nokavējuma naudu Ls 0,34.
32. Dzēst I. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,54, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,27 un nokavējuma naudu Ls 1,27.
33. Dzēst G. J., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,73, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,36 un nokavējuma naudu Ls 1,37.
34. Dzēst V. H., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,36, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,68 un nokavējuma naudu Ls 0,68.
35. Dzēst Ē. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,24, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,62 un nokavējuma naudu Ls 1,62.
36. Dzēst V. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,40, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,70 un nokavējuma naudu Ls 0,70.
37. Dzēst A. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,24, tai skaitā
pamatparādu Ls 3,08 un nokavējuma naudu Ls 3,16.
38. Dzēst I. D., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,16, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,58 un nokavējuma naudu Ls 0,58.
39. Dzēst V. B., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,20, tai skaitā
pamatparādu Ls 2,10 un nokavējuma naudu Ls 2,10.
40. Dzēst G.A., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,72, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,36 un nokavējuma naudu Ls 0,36.
41. Dzēst T. R., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5,88, tai skaitā
pamatparādu Ls 2,93 un nokavējuma naudu Ls 2,95.
42. Dzēst Z. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,93, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,96 un nokavējuma naudu Ls 1,97.
43. Dzēst A. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,36, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,18 un nokavējuma naudu Ls 1,18.
44. Dzēst E. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,96, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,48 un nokavējuma naudu Ls 0,48.
45. Dzēst V. D., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,80, tai skaitā
pamatparādu Ls 0,40 un nokavējuma naudu Ls 0,40.
46. Dzēst N. N., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 9,62, tai skaitā
pamatparādu Ls 4,81 un nokavējuma naudu Ls 4,81.
47. Dzēst N. A., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,62, tai skaitā
pamatparādu Ls 1,31 un nokavējuma naudu Ls 1,31.
48. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda
pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
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.
Pielikumā: Fizisko personu saraksts uz 4 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

A.FELDMANIS
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumam
„Par pašvaldības budţetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu Gailīšu un Īslīces pagastā”

Fiziskās personas, kam pēc stāvokļa līdz 01.01.2010. ir parādi un piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem Gailīšu un Īslīces pagastā:
1. A. Ţ., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,36 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,18 un nokavējuma nauda Ls 0,18.
2. V. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,72 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,97 un nokavējuma nauda Ls 0,75.
3. I. Š., personas kods xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,78 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,39 un nokavējuma nauda Ls 0,39.
4. S. S., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 7,42 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 3,82, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,07 un nokavējuma nauda Ls
3,53.
5. A. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,00 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,50, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,07 un nokavējuma nauda Ls
1,43.
6. I.E., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,24 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,12, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,03 un nokavējuma nauda Ls
1,09.
7. F. B., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,88 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,44, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,06 un nokavējuma nauda Ls
0,38.
8. S. A., personas kods xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
30.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,67 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,34 un nokavējuma nauda Ls 1,33.
9. D. Z., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,90 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,45 un nokavējuma nauda Ls 0,45.
10. E. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,84 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,42, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,06 un nokavējuma nauda Ls
0,36.
11. P. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,08 apmērā, tai skaitā
86

pamatparāds Ls 3,04, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls
2,92.
12. A. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,36 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,18 un nokavējuma nauda Ls 0,18.
13. S. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,42 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,21 un nokavējuma nauda Ls 0,21.
14. M. Š., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,64 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 4,32, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,18 un nokavējuma nauda Ls
4,14.
15. A. S., personas kods un identitāte nav noskaidrojami, laika periodā no 2001.gada
1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls
2,77 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 1,37, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,22 un
nokavējuma nauda Ls 1,18.
16. M. S., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,22 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,11, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls
0,10.
17. D. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,98 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 3,64 un nokavējuma nauda Ls 3,34.
18. S. R., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,98 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,49, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls
0,44.
19. I. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,52 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,26, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,09 un nokavējuma nauda Ls
1,17.
20. A. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,57 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 2,75, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,50 un nokavējuma nauda Ls
2,32.
21. A. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,06 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,04 un nokavējuma nauda Ls 1,02.
22. R. N., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
30.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,24 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,62, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,01 un nokavējuma nauda Ls
0,61.
23. R. N., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,66 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 2,79, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,52 un nokavējuma nauda Ls
2,35.
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24. T. N., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,86 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,43, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls
0,38.
25. U. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
30.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,00 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,99, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,17 un nokavējuma nauda Ls
1,84.
26. S. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,72 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,36, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls
0,36.
27. M. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
30.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,16 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls 0,08.
28. A. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.jūlijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,33 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,69 un nokavējuma nauda Ls 0,64.
29. A. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 9,16 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 4,58, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,44 un nokavējuma nauda Ls
4,14.
30. A. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 8,20 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 4,04, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,76 un nokavējuma nauda Ls
3,40.
31. A. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,68 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,34 un nokavējuma nauda Ls 0,34.
32. I. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,54 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,27, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,11 un nokavējuma nauda Ls
1,16.
33. G. J., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,73 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,36, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls
1,25.
34. V. H., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,36 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,68, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,09 un nokavējuma nauda Ls
0,59.
35. Ē. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,24 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,62, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,09 un nokavējuma nauda Ls
1,53.
36. V. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2005.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,40 apmērā, tai skaitā
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pamatparāds Ls 0,70, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls
0,65.
37. A. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 6,24 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 3,08, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,55 un nokavējuma nauda Ls
2,61.
38. I. D., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 1,16 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,58 un nokavējuma nauda Ls 0,58.
39. V. B., personas kods xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 4,20 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 2,10, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,08 un nokavējuma nauda Ls
2,02.
40. G. A., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
30.septembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,72 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,36, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,04 un nokavējuma nauda Ls
0,32.
41. T. R., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
30.aprīlim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 5,88 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 2,93, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,48 un nokavējuma nauda Ls
2,47.
42. Z. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada
30.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 3,93 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,96, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,31 un nokavējuma nauda Ls
1,66.
43. A. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2004.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,36 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,18, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,12 un nokavējuma nauda Ls
1,06.
44. E. K., personas kods xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada
31.maijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,96 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,48 un nokavējuma nauda Ls 0,48.
45. V. D., personas kods xxxx, laika periodā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada
31.martam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 0,80 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 0,40, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,05 un nokavējuma nauda Ls
0,35.
46. N. N., personas kods xxxx, laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.oktobrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 9,62 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 4,81, pamatparāda palielinājuma nauda Ls 0,63 un nokavējuma nauda Ls
4,18.
47. N. A., personas kods xxxx, laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.martam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 2,62 apmērā, tai skaitā
pamatparāds Ls 1,31 un nokavējuma nauda Ls 1,31.
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Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 45.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā
„Par ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītāja
Aleksandra Gurkovska priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus Bauskas novada
domes lēmumā, ar kuru apstiprināti ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta c) 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:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par ūdenssaimniecību sabiedrisko
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs” šādu grozījumu:
aizstāt lēmuma 1.pielikuma 10.rindā skaitli „0,65” ar skaitli „0,54” un skaitli „0,73” ar skaitli
„0,60”.
Pielikumā: 1.pielikums „Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada
pašvaldības pārvaldēs” uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 45.p.)
1.pielikums

Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs
(Grozījumi 30.11.2011.; 26.09.2013.)

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pakalpojuma tarifs (Ls/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Pagasts
(ūdenssaimniecības
sistēma(-as))

Ūdens apgāde

Kanalizācijas novadīšana

0,54
0,44

0,82
0,45

0,38

0,31

0,52

0,70

0,48

-

0,57

0,70

0,39

-

0,32
0,30

0,31
0,32

0,54

0,60

0,39
0,38

0,69
0,52

Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
(Ceraukste )
Ceraukstes pagasts
(Liellauki, Ārce, Mūsa)
Codes pagasts
(Elektriķi, Spiģi, Munči)
Codes pagasts
(Gravas)
Codes pagasts
(Dreņģerkalns, Code – centrs)
Codes pagasts
(Guntas)
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
(Mūsa)
Gailīšu pagasts
(izņemot Mūsu)
Meţotnes pagasts
Vecsaules pagasts
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 46.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā
„Par Bauskas novada kultūras iestāţu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktores Ilvas
Vansovičas priekšlikumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus Bauskas novada domes
lēmumā, ar kuru apstiprināti iestādes maksas pakalpojumi, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 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:
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā „Par Bauskas novada kultūras
iestāţu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” grozījumu, izsakot lēmuma pielikumu jaunā
redakcijā.
Pielikumā: Bauskas Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 46.p.)
Pielikums

Iestādes „Bauskas Kultūras centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis
Mērvienība

Pakalpojuma nosaukums

1.Telpu un estrādes īre (ar stacionāro apgaismojumu) par pasākumu
rīkošanu bez ieejas maksas 1
1.1.Estrāde
1 stunda
1.2.Lielā zāle
1 stunda
1.3.Mazā zāle
1 stunda
1.4.Rituālu zāle
1 stunda
1.5.Baleta zāle
1 stunda
1.6.Saietu zāle
1 stunda
1.7.Palīgtelpas (viesistaba, kabineti,
1 stunda
komerczāle)
2.Telpu izmantošana individuālā darba
veicējiem
2.1. novada amatierkolektīvu un
1 stunda
mākslinieciskās jaunrades pulciņu vadītājiem
2.2. citu novadu amatierkolektīviem
1 stunda
3. Maksa par reklāmas izvietošanu skatlogos, par 1 afišu neatkarīgi
telpās un reklāmai paredzētās vietās
no izmēra
4.Maksa par apkalpojošā un tehniskā personāla darbu 4
1 stunda (pēc
4.1. Garderobists
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.2. Deţurējošais apkopējs
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.3. Deţurējošais sētnieks
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.4. Skatuves strādnieks
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.5. Kasieris
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.6. Kontrolieris
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.7. Deţurējošais strādnieks
nodokļu nomaksas)
5. Maksa par gaismu, skaņu iekārtu un
palīgierīču izmantošanu
5.1. Audioiekārta
5.2. Mikrofons SHURE dinamiskais
5.3.Mikrofons Shure - kondensators
5.4.Mikrofons – AMPG-dinam
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Izcenojums (Ls)
bez PVN

16,00
16,00
8,00
8,00
8,00
8,00
4,00

1,00
3,00
0,30

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

1,00
2,00
2,50
1,50

5.5. Mikrofons dinamiskais - karaoke
5.6. Radio mikrofons BAIER vai SHURE
5.7.Mikrofona statīvs ar turētāju
5.8.Pults ALESIS–8 mikrofona kan.+4 līn.kan+ iebūv .eff.
5.9. Pults ALTO – 12 mik.kan – 4 lin.kan.
5.10. Skaņu signālu vadi – 1gab. 5-10m
5.11. Taustiņinstruments YAMAHA;
5.12. Lielais statīvs (instrumentam, gaismām, skaņai)
5.13. Megafons
5.14. MD-CD-DVD atskaņotājs
5.15. Skaņu apstrādes efekta izmantošana
5.16. Aktīvās akustiskās sistēmas JBL-350w
5.17. Akustiskā sistēma JBL-300w
5.18. Akustiskā sistēma MACKIE 400w
5.19. Akustiskā sistēma MACKIE sub bass-800w
5.20. Akustiskās sist. MACOLLY 300W ar Driveri
5.21. Akustiskās sist.MACOLLY 700W Bass
5.22. Pastiprinātājs BUX-2x900w
5.23. Pastiprinātājs QSC-2x600w
5.24. Pastiprinātājs QSC- 2x350w
5.25. Pastiprinātājs WERMONA 100W
5.26. Daudzdzīslu kabelis 10X(2X075) multicore 25 m 1 gab.
5.27. Gaismas ķermenis PAR 64
5.28. Gaismas efekts. Disko gaismas
5.29. Inteliģentais proţektors MOVING HEAD
5.30. Spoguļbumba un citi līdzvērtīgi efekti
5.31. Dūmu mašīna
5.32. Mazais gaismu bloks
5.33. Lielais gaismu bloks
5.34. Mazā gaismu pults
5.35. Lielā gaismu pults
5.36. Savienojumu DMX vadi par 1gab.
5.37. Jaudas vadi 2000w par 1 metru
5.38. Jaudas savienojumu vadi 10`000w par 1 m
Speciālās vienības
5.39. Videoprojektors
1 diennakts
5.40. Speciālais ekrāns 4x5m
1 diennakts
5.41. Mazais rullējamais ekrāns 2,5x3m
5.42. Tāfele ar piederumiem
5.43. Gaismu pistole-proţektors
1 stunda
5.44. Ultravioletās lampas
1 stunda
5.45. Telts biļešu kontrolei- tirdzniecībai (ar uzstādīšanu )
6. Iekārtu uzstādīšana un demontāţa
6.1. Telpās
6.2. Brīvdabā
7. Iekārtu apkalpošana pasākumā (neatkarīgi no vietas)
1 stunda (pēc
7.1. Darbinieks
nodokļu nomaksas)
8. Maksa par vienu tirdzniecības vietu
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1,00
5,00
1,00
8,00
10,00
0,50
20,00
2,00
5,00
3,00
2,00
6,00
5,00
8,00
12,00
5,00
8,00
8,00
6,00
4,00
3,00
10,00
2,00
3,00
5,00
2,00
5,00
5,00
8,00
8,00
15,00
0,50
0,10
0,20
24,00
12,00
5,00
5,00
5,00
2,00
10,00
8,00
16,00
4,00

8.1. Bauskas Kultūras centrā (ņemot vērā mērķauditoriju)
8.1.1. Amatniekiem, roku darba
1 diena
darinājumiem
8.1.2. Rūpnieciskajiem darinājumiem
1 diena
8.2. Bauskas Pilskalna parka estrādē (ņemot vērā mērķauditoriju)
8.2.1. Amatniekiem, roku darba
1 diena
darinājumiem
8.2.2. Rūpnieciskajiem darinājumiem
1 diena

3,00
5,00
5,00
8,00

Piezīmes:
1. Par pasākumu rīkošanu ar ieejas maksu telpu un estrādes īre – 10 % no bruto
ieņēmumiem (šajā gadījumā netiek iekasēta 4.punktā minētā maksa).
2. No samaksas par telpu īri, tehniskā un apkalpojošā personāla pakalpojumiem atbrīvoti:
2.1.Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2.2.nevalstiskās organizācijas;
2.3.labdarības organizācijas;
2.4.Bauskas Kultūras centra sadarbības projektu partneri.
3. Par nakts darbu 50 % apmērā saskaņā ar DL 67.pantu.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 47.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā
„Par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” direktores Baibas Šulces priekšlikumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus Bauskas
novada domes lēmumā ar kuru apstiprināti iestādes maksas pakalpojumi, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 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:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma pielikuma „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu saraksts” tabulas 6.punktu šādā
redakcijā:
6. Izglītojoša programma:
6.1. „Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā”

grupai līdz 20 cilvēkiem

30,00

ja grupa lielāka par 20
cilvēkiem, tad tā tiek
dalīta divās daļās

par katru nākamo
cilvēku Ls 1,50

personai

1,50

6.2. Programma grupām „Laiks spēlēties”
Pielikumā: Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja maksas pakalpojumu saraksts uz 4 lp.
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Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 47. p.)
Pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” maksas pakalpojumu saraksts
(Grozījumi 29.12.2011., 26.09.2013.)
I. Par iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” (turpmāk – Muzejs)
pakalpojumiem, sākot ar 2011.gada 1.maiju, noteikt šādas maksas (bez pievienotās vērtības
nodokļa):

PAKALPOJUMS
1. Muzeja apmeklējums (ieejas maksa
muzejā)

2. Muzeja filiālē „Lejenieki”

3. Muzeja organizēto pasākumu
apmeklēšana
(izņemot izstāţu atklāšanas pasākumus)

VIENĪBAS

MAKSA
(Ls)

pieaugušajiem

1,00

skolēniem un studentiem
ģimenes biļete (vismaz 3
cilvēki)
kopējā apmeklējuma biļete
Muzejā un filiālē „Lejenieki”:

0,50
2,00

pieaugušajiem
skolēniem un studentiem
ieejas maksa pieaugušajiem

1,50
0,70
1,00

skolēniem un studentiem
ģimenes biļete (vismaz 3
cilvēki)
ekskursijas vadīšana
kopējā apmeklējuma biļete
filiālē „Lejenieki” un Muzejā:
pieaugušajiem
skolēniem un studentiem
pasākums jaunlaulātajiem
telts vieta diennaktī
malkas iepakojums (40 l)
ugunskuram
teritorijas izmantošana
pasākumiem (par vienu
personu)
1 pieaugušajam

0,50
2,00

1 skolniekam vai 1 studentam
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5,00

1,50
0,70
25,00
2,00
3,00
0,50

1,00
0,50

4. Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā
„Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs.”

0,50

Profesionālā fotografēšana un
filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem
5. Gida pakalpojumi:

5,00

5.1.muzejā
5.2.Bauskā
5.3.ārpus Bauskas

5,00
latviešu valodā
svešvalodā
latviešu valodā
svešvalodā
latviešu valodā

svešvalodā
6. Izglītojoša programma:
6.1.„Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā”

grupai līdz 20 cilvēkiem

6.2.Programma grupām „Laiks spēlēties”

personai

7. Izglītojoša programma „Piedzīvojums
Bauskā 20. gadsimtā” un ekskursija Bauskā ar
gidu
8. Muzejpedagoģiskās programmas
9. Izbraukuma lekcijas

ja grupa lielāka par 20
cilvēkiem, tad tā tiek dalīta
divās daļās

no 10,00
par 1
stundu
no 15,00
par 1
stundu
30,00
par katru
nākamo
cilvēku Ls
1,50

1,50

35,00
1 programma grupai līdz 30
cilvēkiem
skolēnu grupai (līdz 30
skolēniem)
pieaugušo grupai (līdz 30
cilvēkiem)

10. Rakstisku izziņu sagatavošana

10,00
no 10,00
no 15,00

1 izziņa atkarībā no veicamā
darba apjoma

10,00
10,00 +
ceļa
izdevumi
15,00 +
ceļa
izdevumi
2,00 –
20,00

11. Muzeja zinātniskā arhīva izmantošana:
11.1. komerciāliem mērķiem

atkarībā no apjoma

11.2. nekomerciāliem mērķiem

0,50 –
5,00
bez
maksas
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12. Muzeja krājuma un bibliotēkas
materiālu izmantošana:
fotografēšana, filmēšana, skenēšana un
digitālie pakalpojumi
Latvijas muzejiem

1 vienība

1,00
bez
maksas
0,10

kopēšana

A4, A5 formāta 1 lapa

13. Muzeja krājuma materiālu fotokopiju
izgatavošana

1 fotokopija 10 x 15 cm

1,00

1 fotokopija 15 x 21 cm (A5
formāts)
1 fotokopija 21 x 30 cm (A4
formāts)
1 vienība atkarībā no
deponēšanas ilguma un
vērtības, ko nosaka muzeja
Krājuma komisija

2,00

14. Muzeja krājuma materiālu deponēšana
fiziskām un juridiskām personām
Muzeja krājuma materiālu deponēšana
Latvijas muzejiem
15. Muzeja telpu īre pasākumiem

1 stunda atkarībā no pasākuma
specifikas un izmantojamo
telpu daudzuma

4,00
5,00 –
50,00
bez
maksas
5,00 –
20,00

II. Citos gadījumos, kas nav minēti muzeja pakalpojumu cenrādī, samaksu nosaka Muzeja
direktors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru.
III. Muzeja materiālu izmantošana komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem drīkst notikt tikai, slēdzot divpusēju sadarbības līgumu.
IV. Bezmaksas pakalpojumi Muzejā un filiālē „Lejenieki”:
- apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem;
- apmeklējums muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību;
- apmeklējums ICOM kartes īpašniekiem;
- apmeklējums trešdienās pensionāriem, invalīdiem, bērnunamu un speciālo izglītības iestāţu
audzēkņiem, uzrādot apliecību;
- apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu (virs 15 personām) vadītājiem;
- iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Bauskas novada izglītības iestāţu audzēkņiem bez gida
pakalpojumiem;
- bibliotēkas apmeklējums un literatūras izmantošana (lasīšana) lasītavā;
- tiek sniegti fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadarbības līgumu vai citu sadarbības
formu ietvaros.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 48.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par
Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” direktora Māra
Skaņa priekšlikumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus Bauskas novada domes lēmumā, ar
kuru apstiprināti iestādes maksas pakalpojumi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 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:
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par Bauskas pils muzeja maksas
pakalpojumu apstiprināšanu” grozījumu, izsakot lēmuma pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 48.p.)
Pielikums
Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojums

1
1.

2
Bauskas pils vēstures ekspozīcijas apskate 1) 15) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Izstādes apskate1) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Livonijas ordeņpils drupu un skatu torņa apskate 1) 15):
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Bauskas pils apmeklējums kopumā 1) 15):
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Ģimenes biļetes Bauskas pils apmeklējumam kopumā:
- ģimenei
2 pieaugušie un līdz 4 bērniem no 7 g. līdz 18 g.
- ģimenei
1 pieaugušais un līdz 4 bērniem no 7 g. līdz 18 g.
Gidu pakalpojumi:
- pārskata ekskursija latviešu valodā
- pārskata ekskursija svešvalodā
- tematiska ekskursija „Deju stunda galmā” (ar
renesanses laika deju mācīšanu)
- tematiska ekskursija „Ģērbšanās kultūra Kurzemes
hercogistē” (ar renesanses laika kostīma
demonstrēšanu)
- vēsturiskā kostīma izmantošana ekskursijas vadītājam
Muzejpedagoģiskā programma „Galma sadzīves kultūra
16.gs.b.- 17gs.1.puse” - cenu nosaka pēc izdevumu
kalkulācijas, noslēdzot līgumu par muzeja pakalpojumu2)3):
- programmas vadīšana
- viena vēsturiskā kostīma izmantošana
- tabaka (pilngadīgām personām)
- holandiešu pīpes kopijas noma (pilngadīgām
personām)
- renesanses laika deju demonstrēšana, maksa 1
dejotājam
- renesanses laika galma deju mūzikas spēlēšana, maksa
1 mūziķim
- renesanses laika mūzikas ierakstu izmantošana

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Cena (Ls) bez
PVN
3
1,50
0,80
0,80
0,50
1,00
0,50
3,00
1,50
5,00
3,50

15,00
20,00
20,00
20,00

10,00

25,00
10,00
5,00
0,50
10,00
15,00
5,00

galda servēšana ar vēsturisko trauku un galda
piederumu kopijām 1 personai
Lekcijas 4):
- Bauskas pils būvvēsture
- Bauskas pils vēsture
- Arheoloģiskie izrakumi Bauskas pilī
- Bauskas pils sgrafito dekoratīvā sienu apdare
- Livonijas ordeņa Bauskas cietokšņa drupu konservācija
- Kurzemes un Zemgales piļu attēlojums vēsturiskajos
skatos un plānos
Šaušana ar arbaletu – 5 šāvieni
Audiogida noma
Programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem „Vizīte pie
hercogienes Annas”, „Romantisks laiks Bauskas pils tornī” cenu nosaka pēc izdevumu kalkulācijas, noslēdzot līgumu par
muzeja pakalpojumu:
- programmas vadīšana
- viena vēsturiskā kostīma izmantošana pasākumā
Atļauja:
- fotografēšanai ekspozīcijā vai izstādēs 1 apmeklējuma
laikā
- filmēšanai ekspozīcijā vai izstādēs 1 apmeklējuma
laikā
Muzeja telpu un teritorijas īres maksa 5) :
- koncertu – konferenču zāle par 1 h,
katra nākamā stunda papildus
- skatu tornis ar priekšlaukumu (par 1 h)
- pilsdrupu pagalms (par 1 h)
- jaunās pils pagalms (par 1 h)
- muzeja teritorija ārpus pils (par 1 h)
- suvenīru kiosks – vasaras kafejnīca (par mēnesi)
Muzeja inventāra izmantošana vienam pasākumam 5):
- klēpjdators
- projektors
- ekrāns
- projektora galds
- krēsli
- galdi
- galdauts, vilnas
- audio iekārta
- sols
- metāla svečturis
- lukturis svecēm
- trijkājis katliem
- čuguna katls
- muzeja goda krēsls
Pasākuma vai programmas norises vietas iekārtošana pirms un
pēc maksas pasākuma 6)
Muzeja telpu, inventāra un eksponātu uzraudzība maksas
pasākumu laikā par 1 h 6)
Pasākumu noformējuma sagatavošana:
-

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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1,00

15,00

1,00
1,00

25,00
10,00
1,00
2,00

80,00
40,00
30,00
15,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00
15,00
5,00
0,30
3,00
5,00
25,00
2,00
5,00
1,00
5,00
3,00
15,00
10,00-100,00
10,00-100,00
5,00-10,00

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.

1)

2)
3)

- ziedu kompozīcijas izgatavošana 6) 7) (1 gab.)
Muzeja zinātniskā arhīva un krājuma materiālu atlase
fotografēšanai, video uzņemšanai, kopēšanai vai citām
vajadzībām (par 1 vienību)
Rakstveida izziņas par muzeja zinātniskā arhīva un krājuma
materiāliem sagatavošana
Maksas konsultācijas:
- rakstiska konsultācija (par 1 lpp)
- mutiska konsultācija 8) (par 1 h)
- mutiska konsultācija, izmantojot muzeja krājuma
priekšmetus 8)
Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana:
- īres maksa tiek aprēķināta 10 % no priekšmeta vērtības,
kuru nosaka krājuma komisija 9) (par 1 mēnesi)
Nepublicēto muzeja zinātniski pētniecisko darbu izmantošana
publikācijās 10) (par 1 vienību)
Maksa par muzeja krājuma izmantošanu publicēšanai 11) (par 1
vienību)
Maksa par muzeja krājuma fotografēšanas un filmēšanas
atļauju:
- profesionālā fotografēšana
- profesionāla video filmēšana
Muzeja bibliotēkas, krājuma un zinātniskā arhīva materiālu
izmantošana zinātniski pētnieciskajam darbam 12)
Cena par ieeju muzeja organizētos individuāla rakstura
pasākumos, piem. koncertos, teatralizētos uzvedumos, izrādēs
u.c.

Suvenīru un iespieddarbu tirdzniecības uzcenojuma procenti
no to iepirkšanas cenas 13)
Gada abonements ieejai Bauskas pils muzejā un tā
organizētajos pasākumos 14) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem

0,30

5,00

5,00
3,00
5,00

3,00-10,00
2,00-100,00

5,00
10,00
Bez maksas
Nosaka Bauskas
pils muzeja
direktors ar savu
rīkojumu, cenu
saskaņojot ar
Bauskas novada
pašvaldības
izpilddirektoru
25 %-100 %

30,00
15,00

Ieeja brīva:
- bērniem līdz 7 gadu vecumam
- ICOM kartes īpašniekiem
- Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecinošu dokumentu
- katru trešdienu Latvijas invalīdiem, pensionāriem, bērnunamu un speciālo
izglītības iestāţu audzēkņiem, uzrādot apliecinošu dokumentu
- Bauskas novada skolu audzēkņiem pedagogu organizētās grupās, uzrādot
apliecinošu dokumentu
- organizētu apmeklētāju grupu virs 15 personām vadītājiem
Pieaugušie dalībnieki, kuri vēlas izmēģināt pīpēt holandiešu 17.gs. pīpi var nomāt vai
iegādāties pīpes kopiju, kas paliek viņu īpašumā kā suvenīrs
Cenā nav iekļauta maksa par ēdieniem, dzērieniem
103

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Lekcijas tiek lasītas gan muzeja, gan pasūtītāja telpās
No īres maksas var tikt atbrīvoti, vai īres līgumā var būt paredzētas atlaides Bauskas
pils muzeja specifikai atbilstošiem kultūrizglītojošiem pasākumiem, muzeja
sadarbības partneriem un atbalstītājiem, Bauskas novada pašvaldībai un skolām
Maksa tiek noteikta atkarībā no veicamā darba apjoma
Cenā nav iekļautas ziedu un zaļo augu izmaksas
Izņemot mācību iestāţu audzēkņus
Latvijas muzejiem bez maksas
Maksu nosaka izmantotā pētījuma apjoms un zinātniskā vērtība
Maksu nosaka priekšmeta unikalitāte, priekšmeta vēsturiskā vērtība,
pirmpublicējums
Šis noteikums neattiecas uz kopēšanu, fotografēšanu, skenēšanu, izmantošanu
publikācijām
Vai saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem
Abonements dod tiesības vienu gadu no abonementa iegādes brīţa apmeklēt Bauskas
pils muzeju un visus muzeja organizētos pasākumus
5 % atlaide tūrisma firmām, ar kurām noslēgts sadarbības līgums, ja mēneša laikā
muzeju apmeklē vairāk nekā 70 tūristu un samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 49.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
„Par Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un
vispārēja tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
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. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par Bauskas novada
administrācijas, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele”
maksas pakalpojumiem” šādu grozījumu:
papildināt lēmuma pielikuma tabulu ar 8.punktu šādā redakcijā:
8.
8.1.
8.2.

Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
10 dalībnieku)
Datorzinību kursi

stunda vai
mēnesī
mēnesī

1,30 stundā
vai 10,37 mēnesī
14,05

2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu
„Par Pašvaldības IT kompetences centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu
„Par Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
Pielikumā: Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un vispārēja tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 49.p.)
Pielikums
Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un vispārējā tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
(Grozījumi 25.10.2012.; 26.09.2013.)
Izcenojums (Ls bez PVN)
Mērvienība Bauskas
Pagastu
pilsēta
teritorija

Pakalpojuma nosaukums
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
mazāka par 50 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
no 50 m2 līdz 150 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama u.c.), telpa
lielāka par 150 m2, pirmā stunda
katra nākamā stunda
Telpa pedagogiem – individuālā darba
veicējiem (darbam ar izglītības iestāţu
audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāţas vanna, baseins
(par katru), pirmā stunda
katra nākamā stunda
Trenaţieru zāle (vienai personai)
Dušas izmantošana (vienai personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem (vienai
personai)
Veļas mazgāšana
Kafijas un citu dzērienu automāta
izmantošana
Inventāra noma
Galda piederumu noma pasākumam
Multimediju projektors
Interaktīvā tāfele
Kodoskops
Ekrāns
Stacionārais dators
Portatīvais dators
Sintezators un citi mūzikas instrumenti
Apskaņošanas tehnika
Gaismu aparatūra
Mūzikas instrumenta noma audzēknim

stunda

3,00

2,00

stunda

2,00

1,00

stunda

4,00

3,00

stunda

3,00

2,00

stunda

5,00

4,00

stunda

4,00

3,00

stunda

1,00

1,00

stunda

7,00

stunda
stunda
reize

5,00
0,50
0,50

reize

2,00

reize

1,00

ţetons

vienība
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
mēnesī
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0,50
0,50

0,08

0,08

0,04
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
0,05
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
0,10
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4 formāts
lappuse
0,05
Krāsaina izdruka no datora A4 formāts
lappuse
0,30
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,15
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,15
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,13
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,25
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,50
Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,00
Plotera izdruka A0 formāts
lappuse
2,00
Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
Brokastis
ēdienreize
0,41
Pusdienas
ēdienreize
0,65
Vakariņas
ēdienreize
0,35
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkņiem un darbiniekiem)

5.1.

Meţotnes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas
pusdienas*
launags

0,55
0,45
0,25

5.2.

Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,65

5.3.

Uzvaras vidusskolas struktūrvienības
„Lācītis” ēdināšanas pakalpojumi

5.4.

Griķu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumi

5.5.

Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēdināšanas pakalpojumi

brokastis
pusdienas
launags
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags

0,24
0,50
0,26
0,60
0,20
0,30
0,50
0,20

5.6.

Codes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,65

5.7.

Meţgaļu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

5.8.

Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

5.9.

Vecsaules pamatskolas struktūrvienības
„Jaunsaules skola” ēdināšanas pakalpojumi

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
brokastis
pusdienas
launags

0,25
0,50
0,25
0,20
0,60
0,12
0,60
0,31

pusdienas

0,50

brokastis
pusdienas
launags

0,20
0,80
0,25

5.10.
5.11.

Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem no 3-7
gadiem
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2
8.

8.1.
8.2.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem līdz 3
gadiem

brokastis
pusdienas
launags

0,20
0,65

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
Meţotnes internātvidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi
launags
vakariņas
brokastis
pusdienas
Pamūšas speciālās internātpamatskolas
ēdināšanas pakalpojumi
launags
vakariņas
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi

0,20
0,80
0,25
0,20
0,65
0,25
0,60
0,66
0,51
0,59
0,42
0,80
0,42
0,48

Naktsmītne internātā audzēkņiem
Uzturēšanās skolā audzēkņiem
Naktsmītne internātā pedagogiem
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi

mēnesī
mēnesī

24,93
42,45

mēnesī

4,85

muca
kilometrs
stunda
kilometrs
stunda

10,00
0,75
2,50
0,75
2,50

stunda vai
mēnesī
mēnesī

1,30 stundā
vai 10,37 mēnesī
14,05

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem no 3-7
gadiem
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
ēdināšanas pakalpojumi bērniem līdz 3
gadiem

Asenizācijas mucas pakalpojums
(izcenojums summējas)
Sniega šķūrēšanas pakalpojums
(izcenojums summējas)
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā 10
dalībnieku)
Datorzinību kursi

0,25

* pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeņus saskaņā ar normu.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 1.augusta lēmumā „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro un ceturto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Bauskas novada
domes 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
60. un 61.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. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 1.augusta lēmumā „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 9,32” ar skaitli un vārdu „13,26 euro”;
1.2. aizstāt 1.2.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 5,22” ar skaitli un vārdu „7,43 euro”;
1.3. aizstāt 1.2.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 2,84” ar skaitli un vārdu „4,04 euro”;
1.4. aizstāt 1.2.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 1,26” ar skaitli un vārdu „1,79 euro”.
2. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to maksas apmēru, kas bija spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā
„Par SIA „Īslīces ūdens” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu”
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro un ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) 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. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par SIA „Īslīces ūdens”
siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu” šādu grozījumu:
izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt SIA „Īslīces ūdens” siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie
dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.
Siltumenerģijas tarifi (EUR/MWh)
Dabasgāzes
Dabasgāzes
tirdzniecības
tirdzniecības
cena līdz
tarifs
EUR/tūkst.nm³ (EUR/tūkst.nm³
pie faktiskās
pie faktiskās
siltumspējas
siltumspējas)
128,06
135,17
142,29
149,40
156,52
163,63
170,74
177,86

220,53
227,65
234,76
241,87
248,99
256,10
263,22
270,33

Raţošanas
tarifs

32,28
33,10
33,91
34,72
35,53
36,34
37,15
37,96
110

Pārvades
un
sadales
tarifs
4,94
4,95
4,97
4,98
4,99
5,01
5,02
5,04

Tirdzniecības
tarifs

Gala tarifs

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

40,22
41,05
41,88
42,70
43,52
44,35
45,17
46,00

184,97
192,09
199,20
206,32
213,43
220,55
227,66
234,77
241,89
249,00
256,12
263,23
270,35
277,46
284,57
291,69
298,80
305,92
313,03
320,15
327,26
334,37
341,49
348,60
355,72
362,83
369,95
377,06
384,18
391,29
398,40
405,52
412,63
419,75
426,86
433,98
441,09
448,20
455,32
462,43
469,55
476,66
483,78
490,89
498,01
505,12
512,23
519,35
526,46
533,58

277,45
284,56
291,67
298,79
305,90
313,02
320,13
327,25
334,36
341,48
348,59
355,70
362,82
369,93
377,05
384,16
391,28
398,39
405,50
412,62
419,73
426,85
433,96
441,08
448,19
455,30
462,42
469,53
476,65
483,76
490,88
497,99
505,11
512,22
519,33
526,45
533,56
540,68
547,79
554,91
562,02
569,13
576,25
583,36
590,48
597,59
604,71
611,82
618,94
626,05

38,77
39,58
40,40
41,21
42,02
42,83
43,64
44,45
45,26
46,07
46,88
47,69
48,51
49,32
50,13
50,94
51,75
52,56
53,37
54,18
54,99
55,81
56,62
57,43
58,24
59,05
59,86
60,67
61,48
62,29
63,10
63,92
64,73
65,54
66,35
67,16
67,97
68,78
69,59
70,40
71,21
72,03
72,84
73,65
74,46
75,27
76,08
76,89
77,70
78,51
111

5,05
5,07
5,08
5,09
5,11
5,12
5,14
5,15
5,17
5,18
5,19
5,21
5,22
5,24
5,25
5,26
5,28
5,29
5,31
5,32
5,34
5,35
5,36
5,38
5,39
5,41
5,42
5,44
5,45
5,46
5,48
5,49
5,51
5,52
5,53
5,55
5,56
5,58
5,59
5,61
5,62
5,63
5,65
5,66
5,68
5,69
5,71
5,72
5,73
5,75

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

46,82
47,65
48,48
49,30
50,13
50,95
51,78
52,60
53,43
54,25
55,07
55,90
56,73
57,56
58,38
59,20
60,03
60,85
61,68
62,50
63,33
64,16
64,98
65,81
66,63
67,46
68,28
69,11
69,93
70,75
71,58
72,41
73,24
74,06
74,88
75,71
76,53
77,36
78,18
79,01
79,83
80,66
81,49
82,31
83,14
83,96
84,79
85,61
86,43
87,26

540,69
547,81
554,92
562,03
569,15
576,26
583,38
590,49
597,61
604,72
611,83
618,95
626,06
633,18
640,29
647,41
654,52
661,64
668,75
675,86
682,98
690,09
697,21
704,32
711,44
718,55
725,66
732,78
739,89
747,01
754,12
761,24

633,16
640,28
647,39
654,51
661,62
668,74
675,85
682,96
690,08
697,19
704,31
711,42
718,54
725,65
732,76
739,88
746,99
754,11
761,22
768,34
775,45
782,57
789,68
796,79
803,91
811,02
818,14
825,25
832,37
839,48
846,59
853,71

79,33
80,14
80,95
81,76
82,57
83,38
84,19
85,00
85,81
86,62
87,44
88,25
89,06
89,87
90,68
91,49
92,30
93,11
93,92
94,73
95,55
96,36
97,17
97,98
98,79
99,60
100,41
101,22
102,03
102,85
103,66
104,47

5,76
5,78
5,79
5,81
5,82
5,83
5,85
5,86
5,88
5,89
5,90
5,92
5,93
5,95
5,96
5,98
5,99
6,00
6,02
6,03
6,05
6,06
6,08
6,09
6,10
6,12
6,13
6,15
6,16
6,18
6,19
6,20

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

88,09
88,92
89,74
90,57
91,39
92,21
93,04
93,86
94,69
95,51
96,34
97,17
97,99
98,82
99,64
100,47
101,29
102,11
102,94
103,76
104,60
105,42
106,25
107,07
107,89
108,72
109,54
110,37
111,19
112,03
112,85
113,67

2. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to siltumenerģijas tarifu, kas bija spēkā
līdz 2013.gada 31.decembrim.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanu”
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Bauskas novada pašvaldībā dzīvojamo telpu īres maksas noteiktas ar 2013.gada 25.jūlija
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu”.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro un ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 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. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā, 2.punktā un 1.pielikumā vārdu „lati” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 5.punktā vārdu un skaitli „Ls 0,03” ar skaitli un vārdu „0,04 euro”;
1.3. izteikt lēmuma 1.pielikumu jaunā redakcijā;
1.4. aizstāt lēmuma 2.pielikumā vārdu „Ls” ar vārdu ”euro”.
2. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to maksas apmēru, kas bija spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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APSTIPRINU:

20__.gada __._____________

Pārskats par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

Periodā iekasēta īres maksas daļa par īpašuma lietošanu
Kapitālsabiedrības administratīvo izdevumu segšanai

Pašvaldības dzīvojamās telpas

N.p.k.

Īpašuma adrese

Piezīmes
Kopā:

Īpašuma
kadastrālā
vērtība
(euro)

Noslēgtā
īres līguma
vai īres
līguma
pēdējo
grozījumu
datums

Īpašuma
kopējā
platība
(kvadrātmetri)

0

X

0.0

Īres maksas
Dzīvojamā
daļa par
s telpas
dzīvojamās
platība,
telpas
kas
lietošanu
precizēta
(euro
ar koefic.
mēnesī par
(kvadrātkvadrātmetri)
metru)
0.0
X

0.00

% apmērā

0.00

Periodā iekasētā summa pārskaitāma novada administrācijai

0.00

15

Īres maksas
Īres maksa (euro)
daļa par
Īres maksas daļa par dzīvojamās mājas
Īres maksas daļa par īpašuma lietošanu
dzīvojamās
apsaimniekošanu
Kopējais Kopējais
mājas
parāds
parāds
apsaimnieParāds
Parāds
Parāds
Parāds
pārskata pārskata
Pārskata Pārskata
Pārskata Pārskata
košanu
pārskata
pārskata pārskata
pārskata
perioda
perioda
periodā
periodā
periodā
periodā
(euro
perioda
perioda
perioda
perioda
sākumā
beigā
aprēķināts iekasēts
mēnesī par sākumā aprēķināts iekasēts
beigās
sākumā
beigās
īpašumu)
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 53.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par
ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas
novada pašvaldības pārvaldēs”
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro un ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) 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. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par ūdenssaimniecību
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
grozījumu, izsakot lēmuma 1.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro tos tarifus, kas bija spēkā līdz 2013.gada
31.decembrim.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 53.p.)
1.pielikums

Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Pagasts
(ūdenssaimniecības
sistēma(-as))

Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

0,77
0,63

1,17
0,64

0,54

0,44

0,74

1,00

0,68

-

0,81

1,00

0,55

-

0,46
0,43

0,44
0,46

0,77

0,85

0,55
0,54

0,98
0,74

Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
(Ceraukste )
Ceraukstes pagasts
(Liellauki, Ārce, Mūsa)
Codes pagasts
(Elektriķi, Spiģi, Munči)
Codes pagasts
(Gravas)
Codes pagasts
(Dreņģerkalns, Code – centrs)
Codes pagasts
(Guntas)
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
(Mūsa)
Gailīšu pagasts
(izņemot Mūsu)
Meţotnes pagasts
Vecsaules pagasts
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 54.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Bauskas novada pašvaldībā nedzīvojamo telpu nomas maksas noteiktas ar 2009.gada
23.decembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro un ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 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. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt, ka apstiprinātās nedzīvojamo telpu nomas maksas neattiecas uz Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībām.
3. Ieteikt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, nosakot nedzīvojamo telpu nomas
maksas apmērus, ievērot šā lēmuma pielikumā ietvertos nosacījumus.
4. Noteikt, ka nedzīvojamo telpu nomas maksa netiek iekasēta no Bauskas novada pašvaldības
iestādēm un to struktūrvienībām.
5. Noteikt, ka, noslēdzot vai grozot nedzīvojamo telpu nomas līgumus, tajos iekļaujami šādi
noteikumi:
5.1. ja iznomājamās telpas paredzētas daţādiem mērķiem, aprēķinam pielietojama augstākā
nomas maksas likme;
5.2. papildus telpu nomas maksai nomnieks maksā maksājumus par silto un auksto ūdeni,
siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, teritorijas uzkopšanu u.c.
pakalpojumiem saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, spēkā esošiem
noteikumiem un tarifiem. Gadījumos, ja pašvaldības īpašumu apsaimnieko cita
apsaimniekošanas sabiedrība, nomnieks papildus maksā ēkas apsaimniekošanas maksu
saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu;
5.3. nedzīvojamo telpu nomas maksas katru gadu var tikt pārskatītas, vadoties pēc telpu nomas
maksas tirgus cenām un inflācijas, bet ne retāk kā reizi divos gados;
5.4. nomnieki par nomājamo nedzīvojamo telpu nomas maksas izmaiņām brīdināmi vienu
mēnesi iepriekš.
6. Noteikt, ka Bauskas novada dome atsevišķos gadījumos ar motivētu lēmumu var noteikt citu
nomas maksu.
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7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestāţu vadītājiem atbilstoši šim lēmumam izdarīt
nepieciešamos grozījumus noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos.
8. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumu
„Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”.
9. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to maksas apmēru, kas bija spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.
10. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķins mēnesī
(EUR/m² bez PVN) uz 1 lp.
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumam
„Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”

Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķins mēnesī (EUR/m²
bez PVN)
Pilsēta
Bauskas pilsēta
(novada centrs)

Lauku teritorija
Līdz 5km no
Tālāk par 5km no
novada centra
novada centra

Koef.

Nomas maksa
(EUR/m2), bez servisa
pakalpojumiem

lombardi, spēļu automātu zāles un
videozāles

3.0

6.40

4.2

3.47

3.0

2.48

0.64

0.54

2

Restorāni, kafejnīcas, alkoholisko
dzērienu veikali, juvelierizstrādājumu un
antīko mākslas priekšmetu veikali,
komercizstādes, automobiļu tirdzniecības
un apkalpošanas veikali un garāţas
organizācijām

2.0

4.27

2.8

2.31

2.0

1.65

0.64

0.54

3

Noliktavas un raţošanas telpas

1.5

3.20

2.1

1.74

1.5

1.24

0.64

0.54

4

Biroji

1.4

2.99

2.0

1.62

1.4

1.15

0.64

0.54

5

Rūpniecības preču veikali, būvmateriālu
veikali un saimniecības preču veikali

1.3

2.77

1.8

1.51

1.3

1.07

0.64

0.54

6

Ēdnīcas, bezalkohola kafejnīcas, grāmatu
veikali, pārtikas veikali

1.2

2.56

1.7

1.38

1.2

1.00

0.64

0.54

7

Budţeta institūcijas tām likumā paredzēto
funkciju pildīšanai, bezpeļņas
organizācijas, mākslinieku darbnīcas,
garāţas privātpersonām, mācību iestādes
un to ēdnīcas, medicīnas un kultūras
pakalpojumu organizācijas, aptiekas un
optikas veikali

1.0

2.13

1.4

1.15

1.0

0.83

0.64

0.54

Nr.p.k.
Klasifikācijas rādītājs
Komercbankas, valūtas maiņas punkti,
1

Koef.

Nomas maksa
(EUR/m2), bez servisa
pakalpojumiem

Koef.

Papildus maksa par
servisa pakalpojumiem
(EUR/m2)

Nomas maksa
Papildus maksa Papildus maksa
(EUR/m2), bez servisa
par telpu
par telpu
pakalpojumiem
uzkopšanu
apsardzi

Ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas
vidējās izmaksas mēnesī Bauskas pilsētā,
euro/m2
2.13
Ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas
vidējās izmaksas mēnesī Bauskas novada
lauku teritorijā, euro/m2
0.83
# Ja iznomājamā telpa atrodas puspagrabā vai pagrabā, nomas maksa samazināma līdz 50% no aprēķinātās nomas maksas
# Ja iznomājamā telpa atrodas ēkā, kas ir vēstures, kultūras vai arhitektūras piemineklis, nomas maksa palielināma līdz 50% no aprēķinātās nomas
maksas
# Ja ēkai vai atsevišķām telpām, telpu grupām nepieciešams kapitālais remonts vai rekonstrukcija un to saskaņā ar līgumu vai papildus vienošanos
veic nomnieks par saviem līdzekļiem, tad nomas maksa var tikt samazināta līdz 50% no aprēķinātās nomas maksas
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 55.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestāţu maksas pakalpojumu cenrāţu
apstiprināšanu
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka, sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Ievērojot minētos tiesiskos apstākļus, kā arī nolūkā sistematizēt Bauskas novada
pašvaldības iestāţu maksas pakalpojumu cenrāţus, audzēkņu vecāku maksas līdzfinansējuma
izcenojumus interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, citus iestāţu
iekasējamos maksājumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b), f) un g) apakšpunktiem, Bibliotēku likuma 5.panta trešo daļu, Muzeju likuma
14.pantu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās 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. Apstiprināt šādus Bauskas novada pašvaldības iestāţu maksas pakalpojumu cenrāţus:
1.1. iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” maksas pakalpojumu cenrādi
(1.pielikums);
1.2. iestādes „Bauskas pils muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi (2.pielikums);
1.3. iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi
(3.pielikums);
1.4. iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi (4.pielikums);
1.5. iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi
(5.pielikums);
1.6. iestādes „Bauskas Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi (6.pielikums).
2. Apstiprināt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāţu audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma izcenojumus:
2.1. iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
izcenojumu (7.pielikums);
2.2. iestādes „Bauskas Mūzikas skola” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojumu
(8.pielikums);
2.3. iestādes „Bauskas Mākslas skola” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojumu
(9.pielikums).
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3. Apstiprināt šādus iestāţu iekasējamo maksu sarakstus:
3.1. iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” iekasējamo maksu sarakstu par sporta bāzu
izmantošanu (10.pielikums);
3.2. iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” iekasējamo dalības maksu
sporta pasākumos sarakstu (11.pielikums);
3.3. iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildus pedagoģisko stundu
izcenojumu (12.pielikums).
4. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Bauskas novada domes lēmumus:
4.1. 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalţu,
izglītības iestāţu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumiem”;
4.2. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada kultūras iestāţu maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.3. 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.4. 2011.gada28.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.5. 2010.gada 29.aprīļa lēmumu „Par Bauskas Tūrisma informācijas centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.6. 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.7. 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par Bauskas novada būvvaldes maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.8. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem”;
4.9. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības
apstiprināšanu”;
4.10. 2010.gada 28.oktobra lēmumu „Par maksas pakalpojumu saraksta un izcenojumu
apstiprināšanu topogrāfiskās informācijas apritei Bauskas novada pašvaldībā”;
4.11. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par vecāku līdzfinansējuma maksājumu Bauskas
pilsētas Mūzikas skolā”;
4.12. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Bauskas Mākslas
skolā”;
4.13. 2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par Bauskas Mūzikas skolas jauniešu un pieaugušo
maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskās stundas un papildus
pedagoģiskās stundas izcenojuma apstiprināšanu”;
4.14. 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma izcenojuma apstiprināšanu”;
4.15. 2009.gada 23.decembra lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bauskas
Centrālajā bibliotēkā”;
4.16. 2013.gada 28.marta lēmumu „Par maksas noteikšanu par reģiona elektroniskā
kopkataloga veidošanu izglītības iestādēm";
4.17. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
dalības maksas sporta pasākumos individuālajos un komandu sporta veidos
vieskomandām apstiprināšanu”;
4.18. 2010.gada 27.maija lēmumu „Par maksas apstiprināšanu par licence/licences kartītes
izsniegšanu pasaţieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem”.
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5. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to maksas apmēru, kas bija spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestāţu maksas pakalpojumu cenrāţi, interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības iestāţu audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
izcenojumi, iestāţu iekasējamo maksu saraksti uz 25 lp.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
1.pielikums
Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalţu, izglītības iestāţu un
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (EUR) bez PVN
Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama
1.1
u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā
stunda
4,27
2,85
stunda
1.2
katra nākamā stunda
stunda
2,85
1,42
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama
1.3
u.c.), telpa no 50m2 līdz 150m2,
stunda
5,69
4,27
pirmā stunda
1.4
katra nākamā stunda
stunda
4,27
2,85
Zāle (sēţu, sporta, tautas nama
1.5
u.c.), telpa lielāka par 150m2, pirmā
stunda
7,11
5,69
stunda
1.6
katra nākamā stunda
stunda
5,69
4,27
Telpa pedagogiem – individuālā
1.7
darba veicējiem (darbam ar
stunda
1,42
1,42
izglītības iestāţu audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāţas vanna,
1.8
stunda
9,96
baseins (par katru), pirmā stunda
1.9
katra nākamā stunda
stunda
7,11
1.10 Trenaţieru zāle (vienai personai)
stunda
0,71
0,71
Dušas izmantošana (vienai
1.11
reize
0,71
0,71
personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem
1.12
reize
2,85
(vienai personai)
1.13 Veļas mazgāšana
reize
1,42
Kafijas un citu dzērienu automāta
1.14
ţetons
0,11
0,11
izmantošana
*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāţu zāles (sēţu, sporta, kultūras centra un citas
telpas) bez maksas izmanto:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
2.
Inventāra noma
2.1
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
0,06
2.2
Multimediju projektors
stunda
5,69
2.3
Interaktīvā tāfele
stunda
2,85
2.4
Kodoskops
stunda
2,85
1.
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Ekrāns
stunda
1,42
Stacionārais dators
stunda
1,42
Portatīvais dators
stunda
2,85
Sintezators un citi mūzikas
stunda
5,69
instrumenti
Apskaņošanas tehnika
stunda
4,27
Gaismu aparatūra
stunda
4,27
Mūzikas instrumenta noma
mēnesī
4,27
audzēknim
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
0,07
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
lappuse
0,14
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
lappuse
0,07
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
lappuse
0,43
formāts
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,21
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,21
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,18
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,36
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,71
Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,42
Plotera izdruka A0 formāts
lappuse
2,85
Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
Brokastis
ēdienreize
0,58
Pusdienas
ēdienreize
0,92
Vakariņas
ēdienreize
0,50
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkņiem un
darbiniekiem)
pusdienas
0,78
Meţotnes pamatskolas ēdināšanas
*
pusdienas
0,64
pakalpojumi
launags
0,36
Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pusdienas
0,92
pakalpojumi
brokastis
0,34
Uzvaras vidusskolas
struktūrvienības „Lācītis”
pusdienas
0,71
ēdināšanas pakalpojumi
launags
0,37
pusdienas
0,85
Griķu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
launags
0,28
brokastis
0,43
Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēdināšanas
pusdienas
0,71
pakalpojumi
launags
0,28
Codes pamatskolas ēdināšanas
pusdienas
0,92
pakalpojumi
brokastis
0,36
Meţgaļu pamatskolas ēdināšanas
pusdienas
0,71
pakalpojumi
launags
0,36
Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
brokastis
0,28
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5.9
5.10

pakalpojumi
Vecsaules pamatskolas
struktūrvienības Jaunsaules skola
ēdināšanas pakalpojumi
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
bērniem no 3-7 gadiem
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
bērniem līdz 3 gadiem
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
bērniem no 3-7 gadiem
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
bērniem līdz 3 gadiem

pusdienas
brokastis
pusdienas
launags

0,85
0,17
0,71
0,44

pusdienas

0,71

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
5.12
pusdienas
launags
brokastis
5.13
pusdienas
launags
brokastis
5.14
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
Meţotnes internātvidusskolas
5.15
ēdināšanas pakalpojumi
launags
vakariņas
brokastis
Pamūšas speciālās
pusdienas
5.16 internātpamatskolas ēdināšanas
launags
pakalpojumi
vakariņas
*Pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeņus saskaņā ar normu.
6.
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
6.1
Naktsmītne internātā audzēkņiem
mēnesī
6.2
Uzturēšanās skolā audzēkņiem
mēnesī
Naktsmītne internātā pedagogiem
6.3
mēnesī
(gultasvieta)
7.
Komunālo saimniecību pakalpojumi
muca
Asenizācijas mucas pakalpojums
7.1
kilometrs
(izcenojums summējas)
stunda
Sniega šķūrēšanas pakalpojums
kilometrs
7.2
(izcenojums summējas)
stunda
8.
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
stunda vai
8.1.
10 dalībnieku)
mēnesī
Datorzinību kursi, 8 stundas mēnesī
8.2.
mēnesī
(stundas garums 60 min.)
9.
Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *
Dokumentu sagatavošana pēc
1 izziņa
9.1.
pieprasījuma
1
9.2. Būvju apsekošana
apsekojums
Būvju apsekošanas akta
1 objekts
9.3.
sagatavošana pēc pieprasījuma
5.11
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0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,85
0,94
0,73
0,84
0,60
1,14
0,60
0,68

35,47
60,40
6,90
14,23
1,07
3,56
1,07
3,56
1,85 stundā
vai 14,76 mēnesī
19,99
28,46
28,46
28,46

Izziņas par jaunbūvi (iesākta
1 objekts
28,46
būvniecība) sagatavošana
iesniegšanai Zemesgrāmatā
9.5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1 pasūtījums
14,23
9.6. Izkopējums no arhīva materiāliem
Viena lapa
1,42
Izziņas par arhīvā esošiem
1 izziņa
14,23
9.7. materiāliem un to kopijas (līdz 5
lapām)
Iepazīšanās ar daţādiem
1 projekts
14,23
9.8. dokumentiem, izmantojot
būvvaldes arhīva materiālus
* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem
maksā noteikto pakalpojumu maksu.
2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības
iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.
3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
10.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *
Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā
7,11
10.1.
pavadījuma un dzejas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu
28,46
10.2. jubileju ceremonija, bērna dzimšanas reģistrācijas
ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju)
10.3. Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana
4,27
*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:
1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām;
2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un
pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu
izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz
valsts nodevas maksu;
3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.
11.
Par topogrāfiskās informācijas apriti *
Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un
11.1.
reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8
11.1.1 Objekta platība līdz 0,3 ha
14,94
1 objekts
.
(ieskaitot)
11.1.2 Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5
16,36
1 objekts
.
ha (ieskaitot)
11.1.3 Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0
22,05
1 objekts
.
ha (ieskaitot)
11.1.4 Objekta platība virs 1,0 ha,
5,69 (kopsummai ar PVN
1 ha
.
papildus par katru nākamo ha
nepārsniedzot EUR 99,60)
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana,
11.2. reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs,
ievadīšana datu bāzē
11.2.1 Inţeniertīklu pieslēgums no 0 līdz 1 objekts
5,69
9.4.
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.
11.2.2
.
11.2.3
.
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

30 m
Trases garums no 30 līdz 300 m

1 objekts

Trases garums virs 300 m, papildus
par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē
Vienas būves novietnes pārbaudes
ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada
teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu
bāzē
Detālplānojuma vai zemes ierīcības
projekta
grafiskās
daļas
reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē

100 m
1 objekts
1 objekts

8,54
2,85
7,11
8,54

1 objekts
2,13
1objektsplānojums
vai projekts

9,25

Inţeniertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana
pasūtītājam
(pārskata
shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
11.7.
inţeniertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inţeniertīklu pievadu un iekšējo inţeniertīklu
izbūvei)
11.7.1 pie objekta platības līdz 1,0 ha 1 objekts
21,34
.
(ieskaitot)
11.7.2 pie objekta platības virs 1,0 ha, 1 ha
5,69 (kopsummai ar PVN
.
papildus par katru nākamo ha
nepārsniedzot EUR 71,14)
Informācijas izsniegšana (datu
1 objekts
planšetu, ielu sarkano līniju u.c.)
zemes vienības robeţplānu un/vai
11.8.
2,85
citu mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos
Par topogrāfiskā uzmērījuma,
1 objekts
izpildshēmas un
11.9.
2,85
izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par
informācijas izsniegšanu.
Maksa par licences/ licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem
12.
ar vieglajiem taksometriem
Licence fiziskām personām un
12.1. individuālajiem komersantiem uz
1 licence
35,27
vienu gadu
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.2. ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
58,79
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
līdz piecām vienībām
Licence juridiskām personām uz
12.3 vienu gadu,
1 licence
88,19
ja transportlīdzekļu skaits
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12.4.

12.5.

uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
no sešām līdz 10 vienībām
Maksa par licences kartīti:
uz vienu mēnesi
uz vienu gadu

1 licences
kartīte

1,18
14,11

Licences dublikāta izsniegšana

1 licence

5,88

* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās
maksas samaksāšanas.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
2.pielikums
Iestādes „Bauskas pils muzejs” maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Izcenojums (EUR)
bez PVN

1
1.

2
Bauskas pils vēstures ekspozīcijas apskate 1) 15):
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Izstādes apskate1) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Livonijas ordeņpils drupu un skatu torņa apskate 1) 15):
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Bauskas pils apmeklējums kopumā 1) 15) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem
Ģimenes biļetes Bauskas pils apmeklējumam kopumā:
- ģimenei
2 pieaugušie un līdz 4 bērniem no 7 g. līdz 18 g.
- ģimenei
1 pieaugušais un līdz 4 bērniem no 7 g. līdz 18 g.
Gidu pakalpojumi:
- pārskata ekskursija latviešu valodā
- pārskata ekskursija svešvalodā
- tematiska ekskursija „Deju stunda galmā” (ar
renesanses laika deju mācīšanu)
- tematiska ekskursija „Ģērbšanās kultūra Kurzemes
hercogistē” (ar renesanses laika kostīma
demonstrēšanu)
- vēsturiskā kostīma izmantošana ekskursijas vadītājam
Muzejpedagoģiskā programma „Galma sadzīves kultūra
16.gs.b.- 17gs.1.puse” - cenu nosaka pēc izdevumu
kalkulācijas, noslēdzot līgumu par muzeja pakalpojumu2)3):
- programmas vadīšana
- viena vēsturiskā kostīma izmantošana
- tabaka (pilngadīgām personām)
- holandiešu pīpes kopijas noma (pilngadīgām
personām)
- renesanses laika deju demonstrēšana, maksa 1
dejotājam
- renesanses laika galma deju mūzikas spēlēšana, maksa
1 mūziķim

3

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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2,13
1,14
1,14
0,71
1,42
0,71
4,27
2,13
7,11
4,98

21,34
28,46
28,46
28,46

14,23

35,57
14,23
7,11
0,71
14,23
21,34

renesanses laika mūzikas ierakstu izmantošana
galda servēšana ar vēsturisko trauku un galda
piederumu kopijām 1 personai
Lekcijas 4):
- Bauskas pils būvvēsture
- Bauskas pils vēsture
- Arheoloģiskie izrakumi Bauskas pilī
- Bauskas pils sgrafito dekoratīvā sienu apdare
- Livonijas ordeņa Bauskas cietokšņa drupu konservācija
- Kurzemes un Zemgales piļu attēlojums vēsturiskajos
skatos un plānos
Šaušana ar arbaletu – 5 šāvieni
Audiogida noma
Programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem „Vizīte pie
hercogienes Annas”, „Romantisks laiks Bauskas pils tornī” cenu nosaka pēc izdevumu kalkulācijas, noslēdzot līgumu par
muzeja pakalpojumu:
- programmas vadīšana
- viena vēsturiskā kostīma izmantošana pasākumā
Atļauja:
- fotografēšanai ekspozīcijā vai izstādēs 1 apmeklējuma
laikā
- filmēšanai ekspozīcijā vai izstādēs 1 apmeklējuma
laikā
Muzeja telpu un teritorijas īres maksa 5) :
- koncertu – konferenču zāle par 1 h,
katra nākamā stunda papildus
- skatu tornis ar priekšlaukumu (par 1 h)
- pilsdrupu pagalms (par 1 h)
- jaunās pils pagalms (par 1 h)
- muzeja teritorija ārpus pils (par 1 h)
- suvenīru kiosks – vasaras kafejnīca (par mēnesi)
Muzeja inventāra izmantošana vienam pasākumam 5):
- klēpjdators
- projektors
- ekrāns
- projektora galds
- krēsli
- galdi
- galdauts, vilnas
- audioiekārta
- sols
- metāla svečturis
- lukturis svecēm
- trijkājis katliem
- čuguna katls
- muzeja goda krēsls
Pasākuma vai programmas norises vietas iekārtošana pirms un
pēc maksas pasākuma 6)
Muzeja telpu, inventāra un eksponātu uzraudzība maksas
pasākumu laikā par 1 h 6)
-

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
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7,11
1,42

21,34

1,42
1,42

35,57
14,23
1,42
2,85

113,83
56,91
42,69
21,34
28,46
28,46
14,23
28,46
28,46
21,34
7,11
0,43
4,27
7,11
35,57
2,85
7,11
1,42
7,11
4,27
21,34
14,23-142,29
14,23-142,29

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.

1)

2)

Pasākumu noformējuma sagatavošana:
- ziedu kompozīcijas izgatavošana 6) 7) (1 gab.)
Muzeja zinātniskā arhīva un krājuma materiālu atlase
fotografēšanai, videouzņemšanai, kopēšanai vai citām
vajadzībām (par 1 vienību)
Rakstveida izziņas par muzeja zinātniskā arhīva un krājuma
materiāliem sagatavošana
Maksas konsultācijas:
- rakstiska konsultācija (par 1 lpp)
- mutiska konsultācija 8) (par 1 h)
- mutiska konsultācija, izmantojot muzeja krājuma
priekšmetus 8)
Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana:
- īres maksa tiek aprēķināta 10% no priekšmeta vērtības,
kuru nosaka krājuma komisija 9) (par 1 mēnesi)
Nepublicēto muzeja zinātniski pētniecisko darbu izmantošana
publikācijās 10) (par 1 vienību)
Maksa par muzeja krājuma izmantošanu publicēšanai 11) (par 1
vienību)
Maksa par muzeja krājuma fotografēšanas un filmēšanas
atļauju:
- profesionālā fotografēšana
- profesionāla video filmēšana
Muzeja bibliotēkas, krājuma un zinātniskā arhīva materiālu
izmantošana zinātniski pētnieciskajam darbam 12)
Cena par ieeju muzeja organizētos individuāla rakstura
pasākumos, piem. koncertos, teatralizētos uzvedumos, izrādēs
u.t.t.

Suvenīru un iespieddarbu tirdzniecības uzcenojuma procenti
no to iepirkšanas cenas 13)
Gada abonements ieejai Bauskas pils muzejā un tā
organizētajos pasākumos 14) :
- pieaugušajiem
- mācību iestāţu audzēkņiem

7,11-14,23
0,43

7,11

7,11
4,27
7,11

4,27-14,23
2,85-142,29

7,11
14,23
Bez maksas
Nosaka Bauskas
pils muzeja
direktors ar savu
rīkojumu, cenu
saskaņojot ar
Bauskas novada
domes
izpilddirektoru
25 %-100 %

42,69
21,34

Ieeja brīva:
- bērniem līdz 7 gadu vecumam
- ICOM kartes īpašniekiem
- Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecinošu dokumentu
- katru trešdienu Latvijas invalīdiem, pensionāriem, bērnunamu un speciālo
izglītības iestāţu audzēkņiem, uzrādot apliecinošu dokumentu
- Bauskas novada skolu audzēkņiem pedagogu organizētās grupās, uzrādot
apliecinošu dokumentu
- organizētu apmeklētāju grupu virs 15 personām vadītājiem
Pieaugušie dalībnieki, kuri vēlas izmēģināt pīpēt holandiešu 17.gs. pīpi var nomāt vai
iegādāties pīpes kopiju, kas paliek viņu īpašumā kā suvenīrs
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3)
4)

Cenā nav iekļauta maksa par ēdieniem, dzērieniem
Lekcijas tiek lasītas gan muzeja, gan pasūtītāja telpās

5)

No īres maksas var tikt atbrīvoti, vai īres līgumā var būt paredzētas atlaides Bauskas
pils muzeja specifikai atbilstošiem kultūrizglītojošiem pasākumiem, muzeja
sadarbības partneriem un atbalstītājiem, Bauskas novada pašvaldībai un skolām
Maksa tiek noteikta atkarībā no veicamā darba apjoma
Cenā nav iekļautas ziedu un zaļo augu izmaksas
Izņemot mācību iestāţu audzēkņus
Latvijas muzejiem bez maksas
Maksu nosaka izmantotā pētījuma apjoms un zinātniskā vērtība
Maksu nosaka priekšmeta unikalitāte, priekšmeta vēsturiskā vērtība,
pirmpublicējums
Šis noteikums neattiecas uz kopēšanu, fotografēšanu, skenēšanu, izmantošanu
publikācijām
Vai saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem
Abonements dod tiesības vienu gadu no abonementa iegādes brīţa apmeklēt Bauskas
pils muzeju un visus muzeja organizētos pasākumus
5 % atlaide tūrisma firmām, ar kurām noslēgts sadarbības līgums, ja mēneša laikā
muzeju apmeklē vairāk nekā 70 tūristu un samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55. p.)
3.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
maksas pakalpojumu cenrādis
Mērvienība

Pakalpojuma nosaukums
1. Muzeja apmeklējums (ieejas maksa
muzejā)

2.

Muzeja filiālē „Lejenieki”

3.
Muzeja organizēto pasākumu
apmeklēšana
(izņemot izstāţu atklāšanas pasākumus)
4. Fotografēšana un filmēšana
ekspozīcijā
„Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20. gs.”
Profesionālā fotografēšana un
filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem
5.
Gida pakalpojumi:
5.1. muzejā
5.2.

Bauskā

pieaugušajiem

Izcenojums
(EUR) bez
PVN
1,42

skolēniem un studentiem
ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki)
kopējā apmeklējuma biļete
Muzejā un filiālē „Lejenieki”:

0,71
2,85

pieaugušajiem
skolēniem un studentiem
ieejas maksa pieaugušajiem

2,13
1,00
1,42

skolēniem un studentiem
ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki)
ekskursijas vadīšana
kopējā apmeklējuma biļete
filiālē „Lejenieki” un Muzejā:
pieaugušajiem
skolēniem un studentiem
pasākums jaunlaulātajiem
telts vieta diennaktī
malkas iepakojums (40 l) ugunskuram
teritorijas izmantošana
pasākumiem (par vienu personu)
1 pieaugušajam
1 skolniekam vai 1 studentam

0,71
2,85
7,11

2,13
1,00
35,57
2,85
4,27
0,71
1,42
0,71
0,71

7,11
latviešu valodā

7,11

svešvalodā
latviešu valodā
svešvalodā

14,23
no 14,23
no 21,34
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5.3.

ārpus Bauskas

latviešu valodā

svešvalodā
6. Izglītojoša programma:
6.1.
„Piedzīvojums Bauskā
20.gadsimtā”

grupai līdz 20 cilvēkiem

6.2.
Programma grupām “Laiks
spēlēties”

Personai

7. Izglītojoša programma „Piedzīvojums
Bauskā 20. gadsimtā” un ekskursija
Bauskā ar gidu
8. Muzejpedagoģiskās programmas
9. Izbraukuma lekcijas

ja grupa lielāka par 20 cilvēkiem, tad
tā tiek dalīta divās daļās

11. Muzeja zinātniskā arhīva
izmantošana:
11.1. komerciāliem mērķiem

1 programma grupai līdz 30 cilvēkiem
skolēnu grupai (līdz 30 skolēniem)

1 izziņa atkarībā no veicamā darba
apjoma

14. Muzeja krājuma materiālu
deponēšana fiziskām un juridiskām
personām
Muzeja krājuma materiālu deponēšana
Latvijas muzejiem
15. Muzeja telpu īre pasākumiem

14,23
14,23 +
ceļa
izdevumi
21,34 +
ceļa
izdevumi
2,85 –28,46

atkarībā no apjoma
0,71 –7,11

11.2. nekomerciāliem mērķiem
12. Muzeja krājuma un bibliotēkas
materiālu izmantošana:
fotografēšana, filmēšana, skenēšana un
digitālie pakalpojumi
Latvijas muzejiem
kopēšana
13. Muzeja krājuma materiālu fotokopiju
izgatavošana

2,13

49,80

pieaugušo grupai (līdz 30 cilvēkiem)
10. Rakstisku izziņu sagatavošana

no 14,23
par 1
stundu
no 21,34
par 1
stundu
42,69
par katru
nākamo
cilvēku
EUR 2,13

bez maksas
1 vienība
1,42

A4, A5 formāta 1 lapa
1 fotokopija 10 x 15 cm

bez maksas
0,14
1,42

1 fotokopija 15 x 21 cm (A5 formāts)
1 fotokopija 21 x 30 cm (A4 formāts)
1 vienība atkarībā no deponēšanas
ilguma un vērtības, ko nosaka muzeja
Krājuma komisija

2,85
5,69
7,11 –
71,14
bez maksas

1 stunda atkarībā no pasākuma
specifikas un izmantojamo telpu
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7,11 –
28,46

daudzuma
1. Citos gadījumos, kas nav minēti muzeja pakalpojumu cenrādī, samaksu nosaka iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” direktors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektoru.
2. Muzeja materiālu izmantošana komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem drīkst notikt tikai, slēdzot divpusēju sadarbības līgumu.
3. Bezmaksas pakalpojumi muzejā un filiālē „ Lejenieki”:
- apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem;
- apmeklējums muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību;
- apmeklējums ICOM kartes īpašniekiem;
- apmeklējums trešdienās pensionāriem, invalīdiem, bērnunamu un speciālo izglītības iestāţu
audzēkņiem, uzrādot apliecību;
- apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu (virs 15 personām) vadītājiem;
- iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Bauskas novada izglītības iestāţu audzēkņiem bez gida
pakalpojumiem;
- bibliotēkas apmeklējums un literatūras izmantošana (lasīšana) lasītavā;
- tiek sniegti fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadarbības līgumu vai citu sadarbības formu
ietvaros.
Struktūrvienība „Bauskas Tūrisma informācijas centrs”
16. Avio, kuģu, autobusu biļešu
pieteikšana pa tālruni
17. Kopēšana
1 (viena) A4 formāta lpp. (no vienas
puses)
18. Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu
ārpus Bauskas novada (ja nav noslēgts
līgums par komisiju): Latvija/ārvalstis
19. Faksa nosūtīšana
1-3 lappusēm
20. Faksa saņemšana
1 lappuse
21. Uzcenojums TIC pārdotajām precēm
(kartēm, pastkartēm, bukletiem,
suvenīriem)
22. Komisija par rezervētiem
(nakšņošanas) pakalpojumiem uz līguma
pamata
23. Konsultācija klātienē par tūrisma
1 stunda
jautājumiem (ārpus Bauskas novada
esošajiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem un tūrisma speciālistiem)
24. Tūrisma objekta, pakalpojuma
1 reize
apsekošana (ārpus Bauskas novada
robeţām)
25. Reklāmas lodziņš
1 mēnesī
www.tourism.bauska.lv citu novadu
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
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2,13
0,07
7,11-14,23

1,00
1,00
25 %

10 %

7,11

35,57

14,23

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
4.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka”
maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums
(EUR) bez PVN

1. Kopēšana
1.1 teksts melnbalts
A4 1 lappuse
1.2. teksts melnbalts
A3 1 lappuse
1.3. attēls melnbalts
A4 1 lappuse
1.4. attēls melnbalts
A3 1 lappuse
1.5. teksts krāsains
A4 1 lappuse
1.6. attēls krāsains
A4 1 lappuse
2. Datorizdruka
2.1. teksts melnbalts
A4 1 lappuse
2.2. teksts krāsains
A4 1 lappuse
2.3. teksts ar attēlu melnbalts
A4 1 lappuse
2.4. teksts ar attēlu krāsains
A4 1 lappuse
2.5. teksts melnbalts
A3 1 lappuse
2.6. attēla un teksta skenēšana
A4 1 lappuse
3. Par atkārtotu lasītāja karti (nozaudēšanas gadījumā)
4. Kārtējā gada viena preses izdevuma nakts abonements
5. Reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana izglītības iestādēm
5.1. skolēnu skaits nepārsniedz 200
5.2. skolēnu skaits pārsniedz 200

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

0,07
0,14
0,21
0,36
0,21
0,43
0,14
0,28
0,21
0,43
0,28
0,14
0,43
0,14
284,57
355,72
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55. p.)
5.pielikums
Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (EUR) bez
PVN
Ārstnieciskā vingrošana pie ergoterapeita
Personām ar invaliditāti
1 nodarbība
Bezmaksas
Personām, kuras likuma
noteiktajā kārtībā
atzīstamas par trūcīgām
Pensionāriem
Pārējām iedzīvotāju
grupām

1 nodarbība

Bezmaksas

1 nodarbība
1 nodarbība

0,57
2,85
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
6.pielikums

Iestādes „Bauskas Kultūras centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis
Mērvienība

Pakalpojuma nosaukums

1.Telpu un estrādes īre (ar stacionāro apgaismojumu) par pasākumu
rīkošanu bez ieejas maksas 1
1.8.Estrāde
1 stunda
1.9.Lielā zāle
1 stunda
1.10. Mazā zāle
1 stunda
1.11. Rituālu zāle
1 stunda
1.12. Baleta zāle
1 stunda
1.13. Saietu zāle
1 stunda
1.14. Palīgtelpas (viesistaba, kabineti,
1 stunda
komerczāle)
2.Telpu izmantošana individuālā darba
veicējiem
2.1. novada amatierkolektīvu un
1 stunda
mākslinieciskās jaunrades pulciņu vadītājiem
2.2. citu novadu amatierkolektīviem
1 stunda
3. Maksa par reklāmas izvietošanu skatlogos, par 1 afišu neatkarīgi
telpās un reklāmai paredzētās vietās
no izmēra
4.Maksa par apkalpojošā un tehniskā personāla darbu 4
1 stunda (pēc
4.1. Garderobists
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.2. Deţurējošais apkopējs
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.3. Deţurējošais sētnieks
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.4. Skatuves strādnieks
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.5. Kasieris
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.6. Kontrolieris
nodokļu nomaksas)
1 stunda (pēc
4.7. Deţurējošais strādnieks
nodokļu nomaksas)
5. Maksa par gaismu, skaņu iekārtu un
palīgierīču izmantošanu
5.1. Audioiekārta
5.2. Mikrofons SHURE dinamiskais
5.3.Mikrofons Shure - kondensators
5.4.Mikrofons – AMPG-dinam
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Izcenojums (EUR)
bez PVN

22,77
22,77
11,38
11,38
11,38
11,38
5,69

1,42
4,27
0,43

4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27

1,42
2,85
3,56
2,13

5.5. Mikrofons dinamiskais - karaoke
5.6. Radio mikrofons BAIER vai SHURE
5.7.Mikrofona statīvs ar turētāju
5.8.Pults ALESIS–8 mikrofona kan.+4 līn.kan+ iebūv .eff.
5.9. Pults ALTO – 12 mik.kan – 4 lin.kan.
5.10. Skaņu signālu vadi – 1gab. 5-10m
5.11. Taustiņinstruments YAMAHA;
5.12. Lielais statīvs (instrumentam, gaismām, skaņai)
5.13. Megafons
5.14. MD-CD-DVD atskaņotājs
5.15. Skaņu apstrādes efekta izmantošana
5.16. Aktīvās akustiskās sistēmas JBL-350w
5.17. Akustiskā sistēma JBL-300w
5.18. Akustiskā sistēma MACKIE 400w
5.19. Akustiskā sistēma MACKIE sub bass-800w
5.20. Akustiskās sist. MACOLLY 300W ar Driveri
5.21. Akustiskās sist.MACOLLY 700W Bass
5.22. Pastiprinātājs BUX-2x900w
5.23. Pastiprinātājs QSC-2x600w
5.24. Pastiprinātājs QSC- 2x350w
5.25. Pastiprinātājs WERMONA 100W
5.26. Daudzdzīslu kabelis 10X(2X075) multicore 25 m 1 gab.
5.27. Gaismas ķermenis PAR 64
5.28. Gaismas efekts. Disko gaismas
5.29. Inteliģentais proţektors MOVING HEAD
5.30. Spoguļbumba un citi līdzvērtīgi efekti
5.31. Dūmu mašīna
5.32. Mazais gaismu bloks
5.33. Lielais gaismu bloks
5.34. Mazā gaismu pults
5.35. Lielā gaismu pults
5.36. Savienojumu DMX vadi par 1gab.
5.37. Jaudas vadi 2000w par 1 metru
5.38. Jaudas savienojumu vadi 10000w par 1 m
Speciālās vienības
5.39. Videoprojektors
1 diennakts
5.40. Speciālais ekrāns 4x5m
1 diennakts
5.41. Mazais rullējamais ekrāns 2,5x3m
5.42. Tāfele ar piederumiem
5.43. Gaismu pistole-proţektors
1 stunda
5.44. Ultravioletās lampas
1 stunda
5.45. Telts biļešu kontrolei- tirdzniecībai (ar uzstādīšanu )
6. Iekārtu uzstādīšana un demontāţa
6.1. Telpās
6.2. Brīvdabā
7. Iekārtu apkalpošana pasākumā (neatkarīgi no vietas)
1 stunda (pēc
7.1. Darbinieks
nodokļu nomaksas)
8. Maksa par vienu tirdzniecības vietu
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1,42
7,11
1,42
11,38
14,23
0,71
28,46
2,85
7,11
4,27
2,85
8,54
7,11
11,38
17,07
7,11
11,38
11,38
8,54
5,69
4,27
14,23
2,85
4,27
7,11
2,85
7,11
7,11
11,38
11,38
21,34
0,71
0,14
0,28
34,15
17,07
7,11
7,11
7,11
2,85
14,23
11,38
22,77
5,69

8.1. Bauskas Kultūras centrā (ņemot vērā mērķauditoriju)
8.1.1. Amatniekiem, roku darba
1 diena
darinājumiem
8.1.2. Rūpnieciskajiem darinājumiem
1 diena
8.2. Bauskas Pilskalna parka estrādē (ņemot vērā mērķauditoriju)
8.2.1. Amatniekiem, roku darba
1 diena
darinājumiem
8.2.2. Rūpnieciskajiem darinājumiem
1 diena

4,27
7,11
7,11
11,38

Piezīmes:
4. Par pasākumu rīkošanu ar ieejas maksu telpu un estrādes īre - 10 % no bruto
ieņēmumiem (šajā gadījumā netiek iekasēta 4.punktā minētā maksa).
5. No samaksas par telpu īri, tehniskā un apkalpojošā personāla pakalpojumiem atbrīvoti:
5.1.Bauskas novada pašvaldības iestādes;
5.2.nevalstiskās organizācijas;
5.3.labdarības organizācijas;
5.4.Bauskas Kultūras centra sadarbības projektu partneri.
6. Par nakts darbu 50 % apmērā saskaņā ar DL 67.pantu.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
7.pielikums

Iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums
Iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu vecākiem mācību materiālu
iegādei interešu izglītības pulciņos tiek noteikts šāds līdzfinansējums:
1.
Vienam skolas vecuma audzēknim, apmeklējot vienu interešu izglītības pulciņu – EUR
2,85 mēnesī.
2.
Vienam skolas vecuma audzēknim, apmeklējot vokālās studijas „Miljons” pulciņa
nodarbības – EUR 14,23 mēnesī.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
8.pielikums

Iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Mūzikas skola” vecāku līdzfinansējums
sastāda EUR 9,96 mēnesī.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
9.pielikums

Iestādes „Bauskas Mākslas skola”
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Mākslas skola” vecāku līdzfinansējums
sastāda EUR 9,96 mēnesī.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
10.pielikums

Iestādes ,,Sporta centrs ,,Mēmele”” iekasējamo maksu saraksts par sporta
bāzu izmantošanu
Objekti
1. Sporta bāze Pilskalna iela 26
1.1. Sporta zāle
1.2. Tenisa korts
1.3. Futbola laukums
1.3.1. Treniņnodarbības
1.3.2. Sacensības
1.4. Volejbola laukums
1.5. Rokasbumbas laukums
1.6. Basketbola laukums
1.7. Vieglatlētikas manēţa
2. Citi objekti
2.1. Garāţas īre
2.2. Naktsmītnes /1 cilvēkam/
2.2.1. Gultā (ar gultas veļu)
2.2.2. Gultā (bez gultas veļas)
2.2.3. Sporta zālē uz matračiem
2.3. Rehabilitācijas centrs

Mērvienība

1 stunda
1 stunda

11,38
4,27

1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda

24,19
56,91
7,11
7,11
7,11
11,38 /

1 kvadrātmetrs mēnesī
diennaktī
diennaktī
diennaktī
1 stunda
6-12 stundas

2.4. Tirdzniecības vietas
2.4.1. Novada sacensībās
1 kvadrātmetrs
2.4.2. Valsts un starptautiskās 1 kvadrātmetrs
sacensībās
2.5. Reklāmas izvietošana
1 kvadrātmetrs
3. Vieglatlētikas stadiona izmantošana
3.1. Stadiona īre vieglatlētikas sacensībām
3.1.1. Ar inventāru, t.sk. dušas,
1 stunda
ģērbtuves
3.1.2. Bez inventāra, t.sk. dušas,
ģērbtuves

Maksa (EUR) bez
PVN

1 stunda

3.2. Vieglatlētikas sektoru
1 stunda
izmantošana sacensībām, t.sk. skaitā
dušas, ģērbtuves
3.3. Stadiona īre vieglatlētikas treniņiem
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2,13
5,69
3,56
2,85
11,38
71,142,13
3,56
3,56
213,43 (pasākumiem
ilgākiem par 3 stundām
EUR 71,14 par katru
nākamo stundu)
142,29 (pasākumiem
ilgākiem par 3 stundām
EUR 42,69 par katru
nākamo stundu)
17,07

3.3.1. Ar inventāru, t.sk. dušas,
1 stunda
ģērbtuves
3.3.2. Bez inventāra, t.sk. dušas, 1 stunda
ģērbtuves
3.4. Vieglatlētikas sektoru īre (1 cilvēkam)
3.4.1. Skrejceļš bez papildus inventāra 1 stunda
3.4.2. Skrejceļš ar barjerām
1 stunda
3.4.3. Skrejceļš ar kavēkļiem
1 stunda
3.4.4. Tāllēkšanas bedre
1 stunda
3.4.5. Kārtslēkšanas sektors
1 stunda
3.4.6. Augstlēkšanas sektors
1 stunda
3.4.7. Lodes grūšanas sektors
1 stunda
3.4.8. Diska un vesera mešanas
1 stunda
sektors
3.5. Sporta nometnes organizēšana (1cilvēkam)
3.5.1. Pieaugušajiem (atkarībā no
1 diena
cilvēku skaita)
3.5.2. Bērniem līdz 16 gadu vecumam 1 diena
(atkarībā no cilvēku skaita)

85,37
56,91

1,42
2,85
2,85
2,13
4,27
2,85
2,13
2,85
3,56 – 7,11
1,42 – 2,85

Piezīmes:
1. Apstiprinātie sporta veidu izlašu dalībnieki, kā arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkņi atbildīgā trenera pavadībā rehabilitācijas centru bez maksas izmanto 1 stundu
nedēļā iepriekš saskaņotos laikos.
2. Potenciālajiem lietotājiem (kolektīviem, individuālajiem) sporta centra ,,Mēmele” sporta bāzu
izmantošana treniņnodarbībām jāpiesaka vismaz 3 dienas iepriekš, sacensībām- 30 dienas
iepriekš centra galvenajam speciālistam pa tālruni 25949709 vai 63960437.
3. Sporta centra „Mēmele” sporta bāzi Pilskalna ielā 26, Bauskā un sporta objektus bez maksas
izmanto:
3.1. Bauskas novada izglītības iestādes atbilstoši mācību un sacensību plānam;
3.2. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola atbilstoši mācību treniņu un sacensību
plānam;
3.3. Bauskas novada pašvaldības apstiprinātie sporta veidu izlašu dalībnieki, kā arī Bauskas
novada pašvaldības darbinieki iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos;
3.4. sporta spēļu komandas, kuras pārstāv Bauskas novadu oficiālos sporta veidu federāciju
organizētos Latvijas čempionātos atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
3.5. atklātos sporta objektus visi Bauskas novada iedzīvotāji sporta bāzes noteiktajos darba
laikos.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
11.pielikums

Iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” iekasējamo
dalības maksu sporta pasākumos saraksts
I. Dalības maksa dalībniekiem individuālajos sporta veidos
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Sporta veids

Komandā līdz 12
dalībniekiem
(EUR)

Vienam
dalībniekam
(EUR)

14,23
21,34

1,42
2,13

Komandām par
katru nākamo
dalībnieku virs
12 (EUR)
1,42
2,13

14,23
14,23
9,96

1,42
1,42
1,42

1,42
1,42
1,42

Vieglatlētika
Vieglatlētikas
daudzcīņas
Brīvā cīņa
Galda teniss
Dambrete

II. Dalības maksa komandu sporta veidos
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Sporta veids
Basketbols
Futbols
Volejbols
Florbols

Komandai (EUR)
21,34
21,34
21,34
21,34

III. Dalības maksa mācību treniņu sacensībās
Nr.p.k.

Sporta veids

1.
2.
3.
4.

Vieglatlētika
Brīvā cīņa
Galda teniss
Dambrete

Vienam
dalībniekam (EUR)
0,71
0,71
0,71
0,71

IV. Turnīru dalības maksa sporta meistarības grupās
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Sporta veids
Basketbols
Futbols
Volejbols
Florbols

Komandai (EUR)
71,14
56,91
56,91
56,91
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
12.pielikums
Iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildu pedagoģisko stundu
izcenojums
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda
Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vienība

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Telpu
uzturēšanas
un
apsaimniekošanas izdevumi
Apkures izdevumi
Elektrības izdevumi
Ūdens un kanalizācijas izmaksas
Pamatlīdzekļu amortizācija
Mazvērtīgā inventāra nolietojums

stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda

Vienību
skaits
1
1
1

Vienības
izmaksas
(EUR)
4,70
1,13
0,24

1
1
1
1
1
Kopā

0,77
0,14
0,03
0,27
0,11
7,39

Papildu pedagoģiskā stunda
Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas
1.
2.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi

Vienība Vienību
skaits
stunda
1
stunda
1
Kopā

Vienības izmaksas (EUR)
4,70
1,13
5,83

Aprēķini veikti, pamatojoties uz 2011.gada darba samaksas, apkures, ūdens un kanalizācijas,
elektroenerģijas, ēkas un telpu uzturēšanas, inventāra un pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksām.
Izcenojums var mainīties izdevumu pozīciju lieluma izmaiņu gadījumā.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 56.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”” saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”” uz 1 lp.
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 56.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.16

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
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 13.1.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 15” ar vārdu un skaitli „21,34 euro”;
1.2. aizstāt 13.1.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar vārdu un skaitli „28,46 euro”;
1.3. aizstāt 13.1.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35,57 euro”;
1.4. aizstāt 16.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 500” ar vārdu un skaitli „711,44 euro”;
1.5. aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 120” ar vārdu un skaitli „170,74 euro”;
1.6. aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „142,29 euro”;
1.7. aizstāt 28.punktā vārdu un skaitli „Ls 1” ar vārdu un skaitli „1,42 euro”;
1.8. aizstāt 36.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 250” ar vārdu un skaitli „355,72 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 57.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
4. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” uz 1 lp.
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 57.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.17

Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta trešo daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes
mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā” šādu
grozījumu:
1.1. aizstāt 27.punktā vārdu un skaitli „Ls 1,50” ar vārdu un skaitli „2,13 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 58.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada
pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele””
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījums Bauskas novada domes 2013.gada
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””” saskaņā ar
pielikumu.
6. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījums Bauskas novada domes 2013.gada
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.18 „„Grozījums Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešķirtajiem
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””” uz 1 lp.
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 58.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.18

Grozījums Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada
pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” šādu grozījumu:
1.1. aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 300” ar vārdu un skaitli „426,86 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 59.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai
skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā
riteņkrēsla pacēlāju iegādei” saskaņā ar pielikumu.
8. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā
riteņkrēsla pacēlāju iegādei” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu
mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju
iegādei” uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 59.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.19

Grozījums Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai
skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro daļu
un 35.panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras
pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei” šādu grozījumu:
1.1. aizstāt 9.punktā vārdu un skaitli „Ls 1000” ar vārdu un skaitli „1422,87 euro” un vārdu un
skaitli „Ls 3000”ar vārdu un skaitli „4268,62 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 60.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
9. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu”” saskaņā ar pielikumu.
10. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījums Bauskas novada domes 2011gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu”” uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 60.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.20

Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām”, 43.panta trešo daļu un
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”14.panta sesto daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” šādu grozījumu:
1.1. aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 61.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta piekto daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo daļu un
otrās 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:
11. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu”” saskaņā ar pielikumu.
12. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstiski un elektroniskā veidā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu””
uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 61.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.21

Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 5.punktu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu
nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 24.punktā vārdus un skaitļus „no Ls 5,00 līdz Ls 50,00” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7,00 euro līdz 70,00 euro”;
1.2. aizstāt 26.punktā vārdus un skaitļus „no Ls 5,00 līdz Ls 50,00” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7,00 euro līdz 70,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 62.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
13. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai””
saskaņā ar pielikumu.
14. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai””
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”” uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 62.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.22

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 15.punktu

1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 4.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20,00” ar vārdu un skaitli „28,46 euro”;
1.2. aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 50,00” ar vārdu un skaitli „71,14 euro”;
1.3. aizstāt 4.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 80,00” ar vārdu un skaitli „113,83 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

A.FELDMANIS

161

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 26.septembrī

prot.Nr.7, 63.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
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:
15. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
27.maija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”” saskaņā
ar pielikumu.
16. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”” triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”” uz 2 lp.
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7.pielikums

Pārvadātāja ______________________________________________
(nosaukums/vārds uzvārds)

atskaite par veiktajiem pārvadājumiem
iepriekšējā licences darbības termiņā

Transportlīdzekļa marka, modelis,
valsts reģ.Nr.

Pasaţieri (skaits)

Ieņēmumi
(euro)

Tarifs
(euro)

nobraukums (km)

20__.gada ______.________________
Ar savu parakstu apstiprinu iesniegto datu pareizību
____________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

*Pārvadātājam atskaite jāaizpilda par katru pasaţieru pārvadājumos izmantojamo
transportlīdzekli
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 63.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.23

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta
pirmo daļu, 39.panta piekto daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu
maksimālo maksu (tarifiem)” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 38.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 1,00” ar vārdu un skaitli „1,42 euro”;
1.2. aizstāt 38.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 0,60” ar vārdu un skaitli „0,85 euro”;
1.3. aizstāt 38.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 5,00” ar vārdu un skaitli „7,11 euro”;
1.4. aizstāt 7.pielikumā vārdu „Ls” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

A.FELDMANIS
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 64.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta piekto daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo daļu un
otrās 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:
17. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” saskaņā
ar pielikumu.
18. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 64.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.24

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 83.2.apakšpunktā vārdus „no desmit līdz simts latiem” ar vārdiem un skaitļiem „no
15 euro līdz 145 euro” un vārdus „no piecdesmit līdz piecsimts latiem” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 710 euro”;
1.2. aizstāt 88.punktā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdu un skaitli „30 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 65.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro, atbilstoši Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta piekto daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo daļu un
otrās 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:
19. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā”” saskaņā ar pielikumu.
20. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”” uz 3 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

A.FELDMANIS
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 65.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

Nr.25

Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
5.pantu, 26.panta trešo daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 250” ar vārdu un skaitli „355 euro” un vārdus
„divi simti piecdesmit lati” ar vārdiem „trīs simti piecdesmit pieci euro”;
1.2. aizstāt 8.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 1000” ar vārdu un skaitli „1420 euro” un vārdus
„tūkstoš latu” ar vārdiem „viens tūkstotis četri simti divdesmit euro”;
1.3. aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 150” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 215 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 500” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 710 euro”;
1.4. aizstāt 12.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 250” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 355 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 150 līdz Ls 1000” ar vārdiem un
skaitļiem „no 215 euro līdz 1420 euro”;
1.5. aizstāt 12.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 150” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 215 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 100 līdz Ls 500” ar vārdiem un
skaitļiem „no 140 euro līdz 710 euro”;
1.6. aizstāt 12.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 250” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 355 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 100 līdz Ls 1000” ar vārdiem un
skaitļiem „no 140 euro līdz 1420 euro”;
1.7. aizstāt 12.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 250” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 355 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 100 līdz Ls 1000” ar vārdiem un
skaitļiem „no 140 euro līdz 1420 euro”;
1.8. aizstāt 12.6.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 70 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 150” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 215 euro”;
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1.9. aizstāt 13.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro”;
1.10. aizstāt 13.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 200” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 280 euro”;
1.11. aizstāt 14.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro” un vārdu
un skaitli „Ls 200” ar vārdu un skaitli „280 euro”;
1.12. aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 200” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 280 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 500” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 710 euro”;
1.13. aizstāt 14.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35 euro” un vārdu un
skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.14. aizstāt 14.4.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35 euro” un vārdu un
skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.15. aizstāt 14.5.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro” un vārdu
un skaitli „Ls 200” ar vārdu un skaitli „280 euro”;
1.16. aizstāt 14.6.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro” un vārdu
un skaitli „Ls 200” ar vārdu un skaitli „280 euro”;
1.17. aizstāt 14.7.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35 euro”;
1.18. aizstāt 14.8.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro” un vārdu un
skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro”;
1.19. aizstāt 14.9.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.20. aizstāt 14.10.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 100” ar vārdiem un
skaitļiem „no 30 euro līdz 140 euro”;
1.21. aizstāt 14.11.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 250” ar vārdiem un
skaitļiem „no 15 euro līdz 355 euro”;
1.22. aizstāt 14.12.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 150” ar vārdiem un
skaitļiem „no15 euro līdz 215 euro”;
1.23. aizstāt 14.13.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35 euro” un vārdu
un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.24. aizstāt 15.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro”;
1.25. aizstāt 15.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 200” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 280 euro”;
1.26. aizstāt 15.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 15” ar vārdu un skaitli „20 euro”;
1.27. aizstāt 15.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 70 euro”;
1.28. aizstāt 15.5.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 35” ar vārdu un skaitli „50 euro”;
1.29. aizstāt 15.6.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 5 līdz Ls 100” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7 euro līdz 140 euro”;
1.30. aizstāt 15.7.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro”;
1.31. aizstāt 15.8.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 150” ar vārdu un skaitli „215 euro”;
1.32. aizstāt 16.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.33. aizstāt 16.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 30” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 40 euro”;
1.34. aizstāt 17.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar vārdu un skaitli „30 euro”;
1.35. aizstāt 17.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 20 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 30 euro līdz 70 euro”;
1.36. aizstāt 18.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar vārdu un skaitli „30 euro”;
1.37. aizstāt 18.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 70 euro”;
1.38. aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.39. aizstāt 18.4.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar vārdu un skaitli „30 euro”;
1.40. aizstāt 18.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 5 līdz Ls 20” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7 euro līdz 30 euro”;
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1.41. aizstāt 18.6.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.42. aizstāt 18.7.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.43. aizstāt 18.8.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.44. aizstāt 18.9.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.45. aizstāt 18.10.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar vārdu un skaitli „30 euro”;
1.46. aizstāt 18.11.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.47. aizstāt 18.12.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 70 euro”;
1.48. aizstāt 18.13.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 5 līdz Ls 25” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7 euro līdz 35 euro”;
1.49. aizstāt 18.14.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 25” ar vārdu un skaitli „35 euro” un vārdu
un skaitli „Ls 50” ar vārdu un skaitli „70 euro”;
1.50. aizstāt 18.15.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 25” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 35 euro” un vārdus un skaitļus „no Ls 30 līdz Ls 50” ar vārdiem un skaitļiem
„no 40 euro līdz 70 euro”;
1.51. aizstāt 19.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100” ar vārdu un skaitli „140 euro”;
1.52. aizstāt 19.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 250” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 355 euro”;
1.53. aizstāt 20.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.54. aizstāt 20.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 30” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 40 euro”;
1.55. aizstāt 20.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 50 līdz Ls 100” ar vārdiem un skaitļiem
„no 70 euro līdz 140 euro”;
1.56. aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 5” ar vārdu un skaitli „7 euro”;
1.57. aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 5 līdz Ls 30” ar vārdiem un skaitļiem
„no 7 euro līdz 40 euro”;
1.58. aizstāt 22.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar vārdu un skaitli „15 euro”;
1.59.aizstāt 22.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „no Ls 10 līdz Ls 20” ar vārdiem un skaitļiem
„no 15 euro līdz 30 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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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 26.septembrī

prot.Nr.7, 66.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.septembrī saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma daļas – vienas kalendāra nedēļas piešķiršanu no
2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 6.oktobrim.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta
pirmajā daļa noteikts, ka amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas
kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma
normas, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Darba likuma 149.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma
149.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 9. un 22.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (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, nebalso 1
(R.Ābelnieks), NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu – no 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada
6.oktobrim par darba periodu no 2013.gada 18.jūnija līdz 2014.gada 17.jūnijam.
2. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam pabalstu, aizejot
ikgadējā atvaļinājumā 50 % apmērā no mēnešalgas.
3. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
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Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka komandējumu
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (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, nebalso 1
(R.Ābelnieks), NOLEMJ:
1. Atļaut Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam doties komandējumā uz
Magdeburgu (Vācija).
Komandējuma mērķis: piedalīšanās Latvijas Republikas Zemgales plānošanas reģiona
organizētā un finansētā pieredzes apmaiņas braucienā, kura ietvaros paredzēta tikšanās ar
Anhaltes – Biterfeldes reģiona administrācijas amatpersonām, Magdeburgas biznesa
pakalpojumu asociācijas pārstāvjiem un iepazīšanās ar Tehnoloģiju pārneses un inovāciju
centru, virtuālās attīstības un apmācību centru.
Komandējuma ilgums: četras dienas no 2013.gada 9.oktobra līdz 2013.gada 12.oktobrim.
2. Noteikt, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.apakšpunktu domes priekšsēdētāja
R.Ābelnieka pienākumus viņa komandējuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
Alvis Feldmanis.
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Par līdzfinansējumu projektam „Pilsētbūvniecības pieminekļa Bauskas
vecpilsētas kvartāla daļas Saules dārzs izpēte un saglabāšana”
Bauskas vecpilsēta ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Lai izmantotu
pilsētbūvniecības pieminekļa potenciālu, atklātu zudušās kultūras vērtības Bauskas pilsētā un
izstrādātu Saules dārza attīstības koncepciju, nepieciešams veikt arheoloģiskās izpētes darbus
Bauskas vecpilsētas kvartāla daļā – teritorijā starp Plūdoņa, Kalēju un Saules ielu.
Projekts tika iesniegts un ir atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fonda 2013.gada 3.kultūras projektu
konkursā Kultūras mantojuma nozarē un guvis Ls 1500 atbalstu.
Lai īstenotu projektā paredzētos darbus, ir nepieciešams papildu Ls 580 arheoloģiskajai
izpētei un aptuveni Ls 500 topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 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. Realizēt projektu „Pilsētbūvniecības pieminekļa Bauskas vecpilsētas kvartāla daļas Saules
dārzs izpēte un saglabāšana”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1080 no Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţeta programmā „Projektu sagatavošanas izdevumi” paredzētajiem līdzekļiem.
3. Projekta realizāciju uzdot Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmumā „Par
projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā”
iesniegšanu”
Bauskas novada dome 2013.gada 13.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Tehniskās
jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” iesniegšanu” (turpmāk – Projekts). Ar lēmumu
apstiprinātas projekta kopējās izmaksas Ls 12 635 apmērā, no tām attiecināmās izmaksas
Ls
8 000, t.sk. no attiecināmajām izmaksām ELFLA finansējums ir 90 % jeb Ls 7 200, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb Ls 800, neattiecināmās izmaksas ir Ls 4 635.

Pamatojoties

uz

atklāta

konkursa

Nr.BNA2013/045/ELFLA

„Automodelisma trases izgatavošana un uzstādīšana Bauskas Bērnu un jauniešu centram”
rezultātiem un atklāta konkursa Nr.BNA2013/079/ELFLA „Tehniskās jaunrades velopulciņa
inventāra piegāde Bauskas Bērnu un jauniešu centram” rezultātiem, līguma summa par
automodelisma trases izgatavošanu un uzstādīšanu ir Ls 8 050 bez PVN, savukārt līguma summa
par tehniskās jaunrades velopulciņa inventāra piegādi ir Ls 3 351 bez PVN. Līguma summa kopā
ir Ls 11 401 bez PVN, jeb Ls 13 795,21 ar PVN, kas pārsniedz Projekta pieteikumā norādītās
kopējās izmaksas par Ls 1 160,21.
Lai projekts tiktu apstiprināts un pašvaldība saņemtu ELFLA finansējumu Projekta
īstenošanai, kā arī īstenotu Projektā paredzētās aktivitātes, nepieciešams veikt grozījumus
2013.gada 13.maija lēmumā „Par projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas
novadā” iesniegšanu” un apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas atbilstoši iepirkuma
rezultātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 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:
Izteikt 2013.gada 13.maija lēmuma „Par projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu
ieviešana Bauskas novadā” iesniegšanu” 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 13 795,21, no kurām attiecināmās
izmaksas ir Ls 8 000, t.sk. no attiecināmajām izmaksām: ELFLA finansējums ir 90 % jeb Ls
7 200, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb Ls 800, neattiecināmās izmaksas ir
Ls 5 795,21, t.sk. PVN Ls 2 394,21.
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Par papildu finansējumu brīvpusdienām izglītības iestādēs
Ievērojot Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu „Par brīvpusdienu
piešķiršanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 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 līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 40180 (četrdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit lati) brīvpusdienu
nodrošināšanai 5.klašu un 6.klašu skolēniem saskaņā ar pielikumu.
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.
Pielikumā: Finansējums izglītības iestādēm 5.klašu un 6.klašu audzēkņu nodrošināšanai ar
brīvpusdienām 2013.gadam uz 1 lapas.
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Par atlīdzības par piespiedu darba kavējumu izmaksas nodrošināšanu
A.Spriņķei
Bauskas rajona tiesa 2013.gada 19.septembrī pasludināja saīsinātu spriedumu civillietā
Nr.C10061313 – Aijas Spriņķes prasībā pret Bauskas novada domi.
Aijas Spriņķes prasības pieteikumā bija ietverti šādi prasījumi:
1) atzīt par spēkā neesošu no tā izdošanas brīţa Bauskas novada domes 2013.gada 2.aprīļa
darba līguma uzteikumu Nr.4-9/471;
2) atjaunot darbā par Izglītības nodaļas vadītāju Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada administrācija” pie darba devēja Bauskas novada domes;
3) piedzīt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu no Bauskas novada domes par laika periodu
no 2013.gada 9.maija līdz darbā atjaunošanas dienai;
4) noteikt, ka tiesas spriedums par atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziņu par darba piespiedu
kavējumu stājas spēkā nekavējoties;
5) piedzīt no Bauskas novada domes par labu prasītājai visus tiesāšanās izdevumus;
6) atcelt Bauskas novada domes 2013.gada 11.marta rīkojumu Nr.4-1/21 „Par piezīmes
izteikšanu Aijai Spriņķei” un prasītājai piemēroto disciplinārsodu – piezīmi.
Ar minēto tiesas spriedumu Aijas Spriņķes prasība apmierināta daļēji:
1) atzīts par spēkā neesošu Bauskas novada domes 2013.gada 2.aprīļa darba līguma uzteikums
Nr.4-9/471 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
vadītājai Aijai Spriņķei no tā pieņemšanas brīţa;
2) Aija Spriņķe atjaunota darbā pie darba devēja Bauskas novada domes profesiju klasifikatorā
neklasificētā amatā, nosakot sprieduma izpildi šajā daļā nekavējoties;
3) piedzīta no Bauskas novada administrācijas par labu Aijai Spriņķei atlīdzība par darba
piespiedu kavējumu par laika periodu no 2013.gada 9.maija līdz 2013.gada 19.septembrim Ls
4256,95, atskaitot nodokļus un saņemto atlīdzību, nosakot sprieduma izpildi šajā daļā
nekavējoties;
4) pārējā daļā Aijas Spriņķes prasība noraidīta;
5) piedzīti no Bauskas novada administrācijas par labu valstij tiesas izdevumi – valsts nodeva
Ls 435, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi Ls 2,56.
Tiesas spriedumā noteikts, ka spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna
sprieduma sastādīšanas dienas, proti, 2013.gada 3.oktobra, apelācijas kārtībā Zemgales
apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Bauskas rajona tiesā.
Tiesas spriedums daļā par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu nozīmē to,
ka darba tiesiskās attiecības, kas ar Aiju Spriņķi tika nodibinātas uz 2011.gada 2.maija darba
līguma Nr.4-11/29-11 pamata, nav izbeigtas.
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Bauskas novada dome, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 202.panta pirmo un
otro daļu, 2013.gada 20.septembrī Bauskas rajona tiesā iesniedza pieteikumu „Par tiesas
sprieduma civillietā Nr.C10061313 izskaidrošanu”. Minētajās tiesību normās paredzēts, ka tiesa,
kura taisījusi spriedumu, var pēc lietas dalībnieka pieteikuma ar savu lēmumu to izskaidrot,
negrozot sprieduma saturu un sprieduma izskaidrošana pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un
nav notecējis termiņš tā izpildīšanai piespiedu kārtā.
Bauskas novada dome lūdza tiesu izskaidrot:
[1] kādā veidā un kā tieši izpildāms tiesas spriedums daļā par Aijas Spriņķes atjaunošanu
darbā Bauskas novada domē, turklāt profesiju klasifikatorā neklasificētā amatā, vēršot tiesas
uzmanību tam, ka saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un Ministru kabineta 2010.gada
18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un
aktualizēšanas kārtība” visi arodi, amati un specialitātes ir klasificēti profesiju klasifikatorā un
profesiju klasifikatora lietošana darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts
drošības iestādes) ir obligāta;
[2] lūdza tiesu izskaidrot kā pareizi, atbilstoši tiesas spriedumam, ir nosakāms Aijai
Spriņķei izmaksājamās atlīdzības par darba piespiedu kavējumu apmērs, respektīvi, norādīja, ka
nav saprotams, kas spriedumā domāts ar atskaitāmo „saņemto atlīdzību”.
Tiesas spriedums daļā par atlīdzības piedziņu par piespiedu darba kavējumu vēl nav
izpildīts. Tiesa nospriedusi šo atlīdzību piedzīt no Bauskas novada administrācijas.
Šajā gadījumā saprotams, ka ir piedzīta atlīdzība no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”, kas Aijas Spriņkes prasībā nemaz nebija norādīta kā
atbildētāja un saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.panta pirmo daļu nemaz nevar būt par prasītāju
vai atbildētāju civillietā, jo tā nav ne fiziska persona, ne arī juridiska persona. Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” tai noteikto uzdevumu izpildei Bauskas
novada pašvaldības – atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas 2013.gada budţetā
paredzētajā finansējumā finanšu līdzekļi izlietojumam šādam mērķim nav paredzēti. Turklāt, līdz
2013.gada 26.septembrim no Bauskas rajona tiesas nav saņemts ne aicinājums Civilprocesa
202.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā ierasties tiesā uz tiesas sēdi šā jautājuma izskatīšanai, ne
arī lēmums par tiesas atteikumu izskaidrot 2013.gada 19.septembra spriedumu.
Ievērojot minētos apstākļus un nolūkā izpildīt Bauskas rajona tiesas 2013.gada
19.septembra saīsināto spriedumu, Bauskas novada dome atzīst, ka sprieduma izpilde daļā par
atlīdzības par piespiedu darba kavējumu piedziņu no Bauskas novada administrācijas, ņemot
vērā tiesas noteikto tiesas sprieduma nekavējošu izpildi, ir veicama bez tiesas sniegta tiesas
sprieduma izskaidrojuma, respektīvi, pēc Bauskas novada domes iztulkojuma un sapratnes.
Bauskas novada dome konstatē, ka, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Aiju Spriņķi,
viņai 2013.gada 8.maijā atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 7.maija rīkojumam Nr.41/49 ir aprēķināts atlaišanas pabalsts Ls 1807,64 apmērā, kompensācija par neizmantoto
atvaļinājumu Ls 716,96. Turklāt, Aijai Spriņķei laika periodā no darba līguma faktiskās
izbeigšanas dienas – 2013.gada 8.maija līdz uzteikuma atzīšanas par spēkā neesošu dienai ir
bijusi pārejoša darba nespēja laikā no 2013.gada 28.jūnija līdz 2013.gada 7.jūlijam, (A slimības
lapas aprēķins 5 darba dienas X Ls 44,81 (dienas vidējā izpeļņa) X80% = Ls 179,24) apmērā, kā
arī bijusi B darbnespējas lapa par 6 darba dienām (no 2013.gada 8.jūlija līdz 2013.gada
15.jūlijam (6 darba dienas X Ls 44,81 = Ls 268,86
Iepriekš minētais nozīmē to, ka no tiesas piespriestās atlīdzības par darba piespiedu
kavējumu Ls 4256,95 ir atskaitāms Aijas Spriņķes saņemtais atlaišanas pabalsts Ls 1807,64,
kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu Ls 716.96, kā arī atskaitāma atlīdzība par pārejošas
darbnespējas laiku Ls 89,62 (starpība starp Ls 268,86 un Ls 179,24, A lapas ietvaros) un Ls
268,86 (B lapa).
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Ievērojot visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Bauskas rajona tiesas 2013.gada
19.septembra spriedumu lietā Nr.C10061313, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30 pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 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, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1(V.Grigorjeva), NOLEMJ:
7. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, no kuras saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas 2013.gada 19.septembra saīsināto spriedumu civillietā Nr.C10061313
piedzīta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu par labu Aijai Spriņķei Ls 4256,95, atskaitot
nodokļus un saņemto atlīdzību, sprieduma izpildei nepieciešamo finansējumu Ls 1373,87
(viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs lati un astoņdesmit septiņi santīmi) apmērā.
8. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt precīzu Aijai Spriņķei izmaksājamās
atlīdzības par darba piespiedu kavējumu aprēķinu un nodrošināt tās izmaksāšanu, ievērojot
to, ka lēmuma 1.punktā minētā summa ir pirms nodokļu atskaitījumiem (iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
9. Noteikt, ka darba devēja maksājamās valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas ir
veicamas no iestādei „Bauskas novada administrācija” atlīdzībai paredzētajiem finanšu
līdzekļiem.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţeta atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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