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Par iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” likvidāciju
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.martā saņemts desmit Bauskas novada domes
deputātu parakstīts iesniegums, kurā norādīts tālāk minētais:
Laika periodā no 2009.gada jūlija līdz šim brīdim Bauskas novadā veiktas nopietnas
strukturālas reformas, kuru pamatā paredzēts nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi visās jomās,
lai sniegtu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, attīstītu un uzlabotu infrastruktūru,
racionāli izmantotu finanšu resursus šo mērķu sasniegšanai. Vairumā gadījumu pieņemtie domes
lēmumi reformu jautājumos ir sevi attaisnojuši, piemēram, sakārtota nekustamo īpašumu
apsaimniekošana visā novada teritorijā, uzlabojusies kustamā īpašuma nodokļa administrēšana,
pārskatāmāka un kvalitatīvāka kļuvusi grāmatvedības uzskaites un atskaites sistēma, budţeta
plānošana, transporta izmantošana, sociālā darba organizācija u.c..
Deputāti iesniegumā atzīst, ka tomēr ne visas reformas ir izdevušās, kā arī ne visas vēl ir
veiktas. Pirms pagastu pārvalţu un atsevišķu iestāţu darba pārkārtošanas, deputātu un darbinieku
grupa iepazinās ar citu novadu pieredzi, tika vērtēti daţādi modeļi un meklēts piemērotākais
variants, ko ieviest Bauskas novada pārvaldes struktūrā.
Pēc vairāk kā divu gadu iestāţu darba, vērtējot tā rezultātus, deputāti secinājuši,
ka, izveidojot iestādi „Bauskas novada Izglītības pārvalde”, nav sasniegts cerētais rezultāts.
Izveidojot minēto iestādi, bija mērķis maksimāli nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvniecību
izglītības jomā, palīdzības un atbalsta sniegšanu izglītības iestāţu vadītājiem un darbiniekiem ne
tikai izglītības, bet arī saimniecisko jautājumu risināšanā, lietvedības dokumentācijas kārtošanā
un citos jautājumos. Veicot ikgadēju darbu pie skolu optimizācijas plāna aktualizēšanas, iestādei
jāsniedz domei argumentētus priekšlikumus izglītības darba uzlabošanai, jaunu programmu
ieviešanai, skolu iesaistīšanai Eiropas Savienības un citos projektos. Laika periodā, kad tika
veikta novada budţeta plānošana 2013.gadam, iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”,
nesagaidot iestāţu budţetu izskatīšanas rezultātus, sniedza dezinformāciju novada izglītības
iestāţu vadītājiem par finansējuma pieejamību infrastruktūras sakārtošanai un pamatlīdzekļu
iegādei.
Deputāti uzskata par nepieļaujamu rīcību, ka Izglītības pārvalde darbojas pretēji novada
domes lēmumiem un sniedz nepatiesu informāciju iestādēm, kuru apkalpošanai tā ir izveidota.
Saņemot administrācijas nodaļu darbinieku ziņojumus par pārkāpumiem, kas saistīti ar
nelietderīgu līdzekļu izlietošanu, nepareizu darba organizāciju, nekorektu iestāţu vadītāju
rīkojumu izdošanu, u.c., Izglītības pārvaldei uzticēto iestāţu darbībā, konstatēts, ka Izglītības
pārvalde nav savlaicīgi atklājusi un novērsusi to pārraudzībā nodotajās iestādēs trūkumus un
nepilnības. Vairākas reizes ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par to, ka, ierodoties Izglītības
pārvaldē, nav iespējams kārtot jautājumus, jo iestāde darba laikā ir slēgta bez norādēm, kad
darbinieki būs sastopami.
Lai uzlabotu darbu šajā jomā, deputāti lūdz veikt Izglītības pārvaldes likvidāciju un
izveidot Bauskas novada Izglītības nodaļu, stingri nosakot tās darbību un atbildību. Tas ļaus

veikt visus tai uzticētos darbus labākā kvalitātē un arī veikt labāku Izglītības nodaļas darba
pārraudzību. Jaunizveidotajai Izglītības nodaļai ir jāveido labāka sadarbība ar pārējām Bauskas
novada administrācijas nodaļām, kā Saimniecisko, Ekonomikas un finanšu, Centralizētās
grāmatvedības, Juridisko, Iepirkumu un citām nodaļām, tā arī iestādēm – Bauskas novada
Sociālo dienestu, Bauskas novada Bāriņtiesu, ar kurām jānotiek ikdienas sadarbībai, lai varētu
jautājumus risināt ātrāk un kvalitatīvāk.
Jautājums par to, kādā veidā organizējama pašvaldības funkciju izpilde un iestāţu
institucionālā uzbūve un tās maiņa ir pašvaldībai ar likumu noteiktā kompetence, kas vērsta uz
tai doto uzdevumu efektīvu izpildi. Pašvaldība ir tiesīga brīvi izvēlēties, kuru no Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.pantā noteiktajām metodēm izmantot, pārkārtojot struktūru. Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi.
Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma
apjomu un detalizāciju. Dome atzīst, ka Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” ir likvidējama un tās pārvaldes uzdevumi ir nododami Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, kuras sastāvā pašvaldības funkcijas
izglītības jomā izpildes nodrošināšanai ir izveidojama Izglītības nodaļa.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 27.pantu, 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis, Ā.Gaile,
U.Koluţs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, U.Zeltiņš), ar 6 balsīm „pret” (R.Ābelnieks,
R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Landorfs, V.Purmale, V.Veips), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Likvidēt Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada Izglītības pārvalde”, nododot
tās pārvaldes uzdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija”.
2. Noteikt, ka iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” likvidācija pabeidzama līdz
2013.gada 2.maijam.
3. Noteikt, ka pašvaldībai noteiktās funkcijas īstenošanai izglītības jomā Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” izveidojama Izglītības nodaļa.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās darbības,
ko rada iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” likvidācija, tajā skaitā, normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā uzteikt darba līgumu iestādes vadītājai Aijai Spriņķei; nodrošināt
iestādes materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu iestādei „Bauskas novada
administrācija”, Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta grozījumu projekta
izstrādāšanu u.c.
5. Uzdot iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājai Aijai Spriņķei normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā 2013.gada 2.aprīlī uzteikt darba līgumus iestādes darbiniekiem
sakarā ar iestādes likvidāciju.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bauskas Centrālajā bibliotēkā”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
Baibas Tormanes iesniegumā izteikto lūgumu par grozījumu veikšanu Bauskas Centrālās
bibliotēkas maksas pakalpojumu sarakstā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmuma „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Bauskas Centrālajā bibliotēkā” pielikumā „Maksas
pakalpojumu saraksts Bauskas Centrālajā bibliotēkā” šādus grozījumus:
1.1.Svītrot 5. un 6.punktu;
1.2. Papildināt 2.punktu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.6. Attēla un teksta skenēšana A - 4 1.lpp. Ls 0,10”.
2. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 2.aprīlī.
Pielikumā: „Maksas pakalpojumu saraksts Bauskas Centrālajā bibliotēkā” uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

3

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.martā (prot.Nr.6, 3.p.)

MAKSAS PAKALPOJUMU SARAKSTS
BAUSKAS CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. teksts melnbalts A – 4 1 lpp.
1.2. teksts melnbalts A – 3 1 lpp.
1.3. attēls melnbalts A – 4 1 lpp.
1.4. attēls melnbalts A – 3 1 lpp.
1.5. teksts krāsains A – 4 1 lpp.
1.6. attēls krāsains A – 4 1 lpp.
2. Datorizdruka:
2.1. teksts melnbalts A – 4 1 lpp.
2.2. teksts krāsains A – 4 1 lpp.
2.3. teksts ar attēlu melnbalts A – 4 1 lpp.
2.4. teksts ar attēlu krāsains A – 4 1 lpp.
2.5. teksts melnbalts A – 3 1 lpp.
2.6. attēla un teksta skenēšana A – 4 1 lpp.
3. Par atkārtotu lasītāja karti (nozaudēšanas gadījumā)
4. Kārtējā gada viena preses izdevuma nakts abonements
5. Kavējuma (soda) nauda par katru kavētu dienu pēc noteiktā termiņa

BAUSKAS CENTRĀLĀS
BIBLIOTĒKAS DIREKTORE

B.TORMANE
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Ls 0,05
Ls 0,10
Ls 0,15
Ls 0,25
Ls 0,15
Ls 0,30
Ls 0,10
Ls 0,20
Ls 0,15
Ls 0,30
Ls 0.20
Ls 0,10
Ls 0,30
Ls 0,10
Ls 0,02
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Par maksas noteikšanu par reģiona elektroniskā kopkataloga veidošanu
izglītības iestādēm
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
Baibas Tormanes iesniegumā norādīto, ka Bauskas Centrālā bibliotēka kā reģiona galvenā
bibliotēka veido elektronisko kopkatalogu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību bibliotēkām un saskaņā ar Valsts vienotās bibliotēkas sistēmas projektu arī izglītības
iestāţu bibliotēku krājumu dati ir iekļaujami reģiona kopkatalogos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt gada maksu par reģiona elektroniskā kopkataloga veidošanu Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novadu izglītības iestādēm:
1.1. Ls 200,00 – skolēnu skaits nepārsniedz 200;
1.2. Ls 250,00 – skolēnu skaits pārsniedz 200.
2. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 2.aprīlī.
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Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesnieguma
izskatīšanu
Bauskas novada domē 2013.gada 22.februārī saņemts Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fonda iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/487), kurā izteikts lūgums rast
iespēju piešķirt finansējuma otro daļu Ls 500,00 Bauskas pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas
brāļu kapos.
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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas pilsētas ģerboņa restaurāciju Rīgas Brāļu kapos, piešķirot Rīgas Brāļu
kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam finansējumu Ls 500 apmērā.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budţeta iestādei „Bauskas novada
administrācija” paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 34.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 25.marta atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” :
1. Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas
skola” skolotājam Marjanam Margevičam (personas kods xxxx-xxxx) par ilggadēju
un radošu pedagoģisko darbu un mūţa ieguldījumu Bauskas novada kultūrvides
veidošanā. (Pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestāde „Bauskas Mūzikas skola”).
2. Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas
skola” skolotājam Jurim Krūmmalim (personas kods xxxx-xxxx) par ilggadēju,
profesionālu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.
(Pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestāde „Bauskas Mūzikas skola”).
3. Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas
skola” skolotājai Ligitai Kārkliņai (personas kods xxxx-xxxx) par ilggadēju, kvalitatīvu
darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā. (Pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas Mūzikas
skola”).
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Par nekustamā īpašuma „Birzes aploks” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx Dāviņu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.martā saņemts R. Ķ. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.36), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Birzes aploks” zemes vienību 2,1 platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Birzes aploks” saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada
27.augusta lēmumu „Par nomas zemes „Birzes aploks” piekritību” piekrīt pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2013.gada 5.marta līdz 2013.gada 20.martam tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas
novada domes ēkā un Bauskas novada domes mājas lapas 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt R. Ķ., dzīvesvietas adrese: „xxxx”, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV3929, zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2013. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar R. Ķ. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā,
ja Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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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 28.martā

prot.Nr.6, 8.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 19.martā saņemts ZS „Gali” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/707), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 3,0 platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxx saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes
2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Straumēni”” ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2013.gada 5.marta līdz 2013.gada 20.martam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada domes mājas lapas 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt ZS „Gali”, juridiskā adrese: „Gali”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV- 3915,
zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2013. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar ZS „Gali” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā,
ja Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
V.VEIPS
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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 28.martā

prot.Nr.6, 9.p.

Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra
noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, Finanšu
ministrijas 2010.gada 29.decembra rīkojumu „Par pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu
nosacījumu maiņu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Lūgt Valsts kasi atbalstīt aizdevumu valūtas no eiro uz latiem un procentu likmju maiņu
no Valsts kases izsniegtajiem aizdevumiem (pielikumā), piemērojot pašvaldībai izdevīgāko
atbilstošā termiņa procentu likmi.
Pielikumā: Aizdevumu saraksts uz 2 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.martā (prot.Nr.6, 9.p.)

Aizdevuma
līguma Nr.

Trančes Nr.

Parakstīšanas
datums

Mērķis

Spēkā esošā %
likme bez
apkalpošanas
maksas/valūta

1

A2/1/10/3
43

PE127/2010

24.05.2010.

20.08.2016.

Daudzfunkcionālā sociālā
un izglītības centra
"Lilijas" renovācija

3.476/EUR

2

A2/1/10/3
45

PE125/2010

24.05.2010.

20.03.2016.

Plūdoņa ielas
rekonstrukcija

3.274/EUR

3

A2/1/10/3
46

PE124/2010

24.05.2010.

20.12.2020.

Codes pagasta Jauncodes
ūdens apgādes sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija

4,105/EUR

4

A2/1/10/3
47

PE123/2010

24.05.2010.

20.03.2016.

Dzīvojamās mājas Rīgas
ielā 64b rekonstrukcija

3.274/EUR

5

A2/1/10/3
48

PE122/2010

24.05.2010.

20.03.2016.

Daudzfunkcionālā
rehabilitācijas centra
izveide Bauskas pilsētā

3.274/EUR

6

A2/1/10/3
49

PE121/2010

24.05.2010.

20.10.2015.

Bauskas pilsētas
vispārizglītojošo skolu un
PII logu nomaiņa

3.274/EUR

7

A2/1/10/3
53

PE134/2010

24.05.2010.

20.02.2018.

Meţgaļu pamatskolas
jumta seguma un
konstrukciju renovācija

3.647/EUR

8

A2/1/10/3
54

PE135/2010

24.05.2010.

20.12.2020.

Gājēju celiņa izbūve gar II
šķiras valsts autoceļu
Vecsaule-Rudzu-Code

4,105/EUR

9

A2/1/10/3
59

PE140/2010

24.05.2010.

20.11.2018.

Sabiedriski sociālā centra
"Ērgļi" remonts

3,786/EUR

10

A2/1/10/3
60

PE141/2010

24.05.2010.

20.12.2020.

Codes pamatskolas sporta
laukuma rekonstrukcija

4,105/EUR

11

A2/1/10/3
57

PE138/2010

24.05.2010.

20.04.2028.

Bauskas pašvaldības
īpašumā esošo ēku
renovācija

4.422/EUR

12

A2/1/10/3
55

PE136/2010

24.05.2010.

20.04.2028.

Bauskas pilsētas
infrastruktūras objektu

4.422/EUR

Nr.p.k.

Atmaksas
termiņš

11

rekonstrukcija
13

A2/1/10/3
56

PE137/2010

24.05.2010.

20.04.2028.

Daudzfunkcionālā
izglītības centra Dārza ielā
9 rekonstrukcijas
pabeigšanai

4.422/EUR

14

A2/1/10/3
41

PE129/2010

24.05.2010.

20.01.2027.

Ēkas Dārza ielas 9
rekonstrukcija

4.422/EUR

15

A2/1/10/3
58

PE139/2010

24.05.2010.

20.08.2033.

Griķu pamatskolas sporta
zāles un piecu mācību
telpu projektēšanai,
celtniecībai un
aprīkošanai

4.396/EUR

16

A2/1/10/3
50

PE132/2010

24.05.2010.

20.07.2032.

Griķu pamatskolas sporta
zāles un piecu mācību
telpu projektēšanai,
celtniecībai un
aprīkošanai

4.396/EUR

17

A2/1/10/3
52

PE133/2010

24.05.2010.

20.12.2033.

Codes pamatskolas sporta
zāles būvniecība

4.396/EUR

18

A2/1/10/3
51

PE131/2010

24.05.2010.

20.12.2027.

Uzvaras vidusskolas
sporta zāles piebūves
būvniecības pabeigšanai

4.422/EUR

19

A2/1/10/3
44

PE126/2010

24.05.2010.

20.07.2026.

Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecības
pabeigšanai

4.422/EUR

20

A2/1/10/3
42

PE128/2010

24.05.2010.

20.07.2027.

Nekustamā īpašuma
kultūras nams iegādei

4.422/EUR

Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja

I.Spurķe
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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 28.martā

prot.Nr.6, 10.p.

Par ūdensapgādes nodrošināšanu dzīvojamai mājai „Īslīči” Īslīces pagastā
Īslīces pagasta dzīvojamai mājai „Īslīči” dzeramais ūdens tiek piegādāts no grodu akas,
kas atrodas uz Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasts” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4068 007 0051.
Ievērojot to, ka dzīvojamā mājā „Īslīči”, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada
31.janvāra lēmumam, tiks izveidoti trīs jauni dzīvokļu īpašumi, lai nodrošinātu ūdensapgādi šai
dzīvojamai mājai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izbūvēt jaunu dzeramā ūdens ieguves dziļurbumu ar aprīkojumu un nodrošināt no tā
ūdensapgādi dzīvojamai mājai „Īslīči” Īslīces pagastā.
2. Atļaut iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” ūdensapgādes nodrošināšanai dzīvojamai mājai
„Īslīči” Īslīces pagastā, atbilstoši iepirkuma rezultātiem, izlietot finanšu līdzekļus
Ls 3500.53 no iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” darbības nodrošināšanai Bauskas novada
pašvaldības budţetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
3. Uzdot iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim Baranam nodrošināt lēmuma
izpildi.
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 28.martā

prot.Nr.6, 11.p.

Par pilnvarojumu SIA „Īslīces ūdens”
Bauskas novada domē 13.03.2013. saņemta SIA „SIGILO KV” iesniegums ar lūgumu
pārņemt apsaimniekošanā un uzturēšanā sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030
015), laboratoriju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016), un bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018 019) Stacijas ielā 2, Bauskā.
Izskatot SIA „ SIGILO KV” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar 2012.gada 19.decembra pirkuma līgumu SIA „ SIGILO KV” iegādājās
nekustamo īpašumu Stacijas iela 2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007 0049.
Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst sūkņu māja (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030
015), laboratorija (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016), un bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018 019), kuras nodrošina ar ūdeni un
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu Pārupes un Stacijas ielu dzīvojamo māju iedzīvotājus. Sakarā
ar to, ka SIA „SIGILO KV” juridiski nav tiesīga nodarboties ar ūdens apgādes un kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu, ir lietderīgi šo pakalpojumu veikšanu uzdot
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds”. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka „no
katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai
vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobeţojumus
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V. nodaļu „Atsevišķu pārvaldes
uzdevumu deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu un 15.panta pirmās daļas
1.punktu un ņemot vērā Bauskas novada domes 2010.gada lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA
„Īslīces ūdens””,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot SIA „Īslīces ūdens” pārņemt no SIA „SIGILO KV” apsaimniekošanā un
uzturēšanā uz laiku līdz 2013.gada 30.oktobrim sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums
4001 007 0030 015), laboratoriju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016), un
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018 019)
Stacijas ielā 2, Bauskā, Bauskas novads.
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2. Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par pilnvarojumu SIA
„Īslīces ūdens””.
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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 28.martā

prot.Nr.6, 12.p.

Par Ţannetas Surovecas iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.martā saņemts Ţannetas Surovecas, dzīvesvietas adrese:
xxxx - xx, Bauska, Bauskas nov., iesniegums (reģistrēts ar Nr.206), kurā izteikts lūgums finansiāli
atbalstīt viņas meitas, Jāzepa Mediņa Rīgas vidusskolas 2.kursa klavieru nodaļas audzēknes Katrīnas
Surovecas, piedalīšanos starptautiskajā konkursā Concours International de Piano-de-France, kas
norisināsies 2013.gadā no 27.maija līdz 2.jūnijam Maisons Laffitte pilsētā Francijā. Konkursa dalības
maksa ir noteikta 180,00 EUR (Ls 127,42), aviobiļetes Rīga- Parīze- Rīga cena ir Ls 240,00
Iesnieguma pielikumā: uzaicinājuma sertifikāts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesora Jura Kalnciema rekomendācija, Jāzepa Mediņa Rīgas vidusskolas klavieru nodaļas pedagoģes
Ilzes Zvaigzneskalnes rekomendācija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada domes
2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam”
2.2.apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu Ls 300,00 no Bauskas novada pašvaldības budţetā iestādei „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” paredzētajiem finanšu līdzekļiem Bauskas novada iedzīvotājai Katrīnai Surovecai,
dzīvesvietas adrese: xxxx - xx, Bauska, Bauskas nov., Jāzepa Mediņa Rīgas vidusskolas 2.kursa klavieru
nodaļas audzēknei, dalībai starptautiskajā konkursā Concours International de Piano-Ile-de-France, kas
norisināsies 2013.gadā no 27.maija līdz 2.jūnijam Maisons Laffitte pilsētā Francijā, ceļa izdevumiem un
dalības maksai.
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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 28.martā

prot.Nr.6, 13.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija" Bauskas nodaļai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
15.februārī saņemts biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta
pieteikums „Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļas slimnieku integrācija
sabiedrībā. MS slimnieku tikšanās svētkos latviešu tradīciju noskaņās”. Projekta mērķis ir
veicināt multiplās sklerozes slimnieku un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā un sniegt
emocionālu un informatīvu atbalstu dzīves kvalitātes uzturēšanai.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļai projekta
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļas slimnieku integrācija sabiedrībā.
MS slimnieku tikšanās svētkos latviešu tradīciju noskaņās” īstenošanai finansējumu Ls 500,00
no Bauskas novada pašvaldības budţetā iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”
paredzētajiem finanšu līdzekļiem (sadaļa „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem”).
Pielikumā: 1. Projekta pieteikums „Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļas
slimnieku integrācija sabiedrībā. MS slimnieku tikšanās svētkos latviešu tradīciju
noskaņās” uz 2 lp.
2. VID informācija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” uz 1 lp.
3. Biedrības reģistrācijas apliecība uz 1 lp.
4. LMSA statūti uz 7 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

17

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 28.martā

prot.Nr.6, 14.p.

Par Latvijas Ebreju draudţu un kopienu padomes pieteikuma izskatīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.februārī saņemts biedrības „Latvijas Ebreju
draudţu un kopienu padome” (turpmāk – Padome) 2013.gada 22.februāra pieteikums par
Bauskas novada Būvvaldes 2013gada 15.februāra lēmuma Nr.14-1.2/20 „Par PAU pieprasīšanu”
pārskatīšanu.
Pieteikumā ir ietverts lietas apstākļu hronoloģisks izklāsts, ko satur gan Bauskas novada
domes 2010.gada 22.jūlija lēmums „Par būvniecības ieceri piemiņas monumenta izbūvei”,
gan arī Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmums „Par Latvijas Ebreju draudţu un
kopienu padomes sūdzības izskatīšanu”. Pieteikumā, pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 10.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr.112. „Vispārīgie būvnoteikumi” 38.pantu
(secināms, ka domāts 38.punkts), atbilstoši Bauskas novada teritorijas plānojumam
2012. – 2023.gadam Bauskas novada domei izteikts lūgums pārskatīt Bauskas novada Būvvaldes
2013.gada 15.februāra lēmumu Nr.14-1.2/20 „Par PAU pieprasīšanu” un izdot Padomei
labvēlīgu administratīvo aktu, tas ir, - izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
Bauskas novada dome, izskatot no Padomes saņemtos dokumentus, konstatēja:
[1] Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 20.decembrī saņemts Padomes 2012.gada
18.decembra iesniegums Nr.24 „Par Arhitektūras un plānošanas uzdevuma Nr.04-08 „Bauskas
ebreju vēstures memoriāla projektēšanas termiņa pagarināšanai”, kurā izteikts lūgums pagarināt
iepriekš izsniegtā plānošanas un arhitektūras termiņu.
[2] 2013.gada 15.janvārī Bauskas novada pašvaldībā saņemts atkārtots Padomes
2013.gada 11.janvāra iesniegums Nr.01-2013 „Par arhitektūras un plānošanas uzdevuma
izsniegšanu „Bauskas ebreju vēstures memoriāla” projektēšanai”, kurā izteikts lūgums izsniegt
jaunu plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas pēc satura atbilst 2008.gada 25.aprīlī
izsniegtajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam.
Uz minētajiem iesniegumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada Būvvalde 2013.gada 28.janvārī Padomei nosūtījusi vēstuli
Nr.14-1.2/11 „Par PAU pieprasīšanu”, kā arī 2013.gada 15.februāra lēmumu Nr.14-1.2/20
„Par PAU pieprasīšanu”.
Bauskas novada dome secina, ka Bauskas novada Būvvalde, izskatot Padomes
iesniegumus, nav izvērtējusi tos pēc būtības, jo konkrētajā gadījumā saskaņā ar Ministru
kabineta Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 35.²punktu Bauskas novada Būvvaldei bija jāizskata pēc
būtības jautājums par plānošanas un arhitektūras termiņa atjaunošanu.
Bauskas novada Būvvalde, atbildot uz Padomes 2012.gada 18.decembra iesniegumu
2013.gada 16.janvārī sagatavojusi vēstuli Nr.3-14.1/89 „Par informācijas sniegšanu”,
kurā norādījusi, ka tai ir jāpieprasa jauns plānošanas un arhitektūras uzdevums, jo plānošanas un
arhitektūras uzdevuma Nr.04-08 derīguma termiņš, kas tika pagarināts ar Bauskas novada domes
18

2011.gada 24.februāra lēmumu „Par Latvijas Ebreju draudţu un kopienu padomes sūdzības
izskatīšanu”, ir beidzies 2012.gada 25.aprīlī un Vispārīgo būvnoteikumu 35.²punkts (redakcijā,
kas stājās spēkā 28.05.2011.) noteic, ka plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņu var
pagarināt vai atjaunot tikai vienu reizi. Analoģiski Bauskas novada Būvvaldes secinājumi
ietverti tās 2013.gada 28.janvāra vēstulē un 2013.gada 15.februāra lēmumā Nr.14-1.2/20,
respektīvi, - norāde Padomei, ka tai Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā ir jāpieprasa
Bauskas novada Būvvaldei izsniegt jaunu plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Faktiski
Bauskas novada Būvalde ar savu procesuālu lēmumu administratīvā procesa ietvaros ir liegusi
Padomei turpināt būvprojektēšanu saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.04-08.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta ceturtā daļa noteic,
ka normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus
gadījumus. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
2011.gada 24.novembra spriedumā lietā Nr. A420743410 SKA-708/2011 atzinis, ka no Latvijas
Republikas Satversmes 1.pantā ietvertā demokrātiskās republikas jēdziena izriet valsts
pienākums savā darbībā ievērot tiesiskas valsts pamatprincipus, tostarp tiesiskās paļāvības
principu . Tomēr tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt pastāvošo tiesisko
regulējumu. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir jāņem vērā tās tiesības, uz kuru saglabāšanu
vai īstenošanu personai var būt izveidojusies paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips prasa, lai
valsts, mainot normatīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību un tām
interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts (sk. Satversmes tiesas 2010.gada
6.decembra sprieduma lietā Nr.2010-25-01 4.punktu). Tāpat Senāta Administratīvo lietu
departaments minētajā lietā ir atzinis, ka tiesību normai var piešķirt atpakaļvērstu spēku vienīgi
tiesību normas izdevējs. Tiesību normai var paredzēt atpakaļvērstu spēku, ja tā paredz
labvēlīgākas sekas nekā iepriekš noteiktās, kā arī tad, ja ir pietiekams pamats ierobeţot indivīda
uzticību tiesībām. Šajā gadījumā likumdevējam ir jāparedz pārejas noteikumi.
Iepriekš minētie konstatējumi nozīmē to, ka Bauskas novada domei, atbilstoši Vispārīgo
būvnoteikumu 35.²punktam un 38.punktam, pēc būtības ir jāizskata jautājums par 2008.gada
25.aprīlī Padomei izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.04-08 termiņa atjaunošanu,
jo Padomei plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.04-08 termiņš tika pagarināts pirms
grozījumu Vispārīgajos būvnoteikumos spēkā stāšanās. Iepriekš izdarītais plānošanas un
arhitektūras termiņa pagarinājums neliedz Padomei tiesības uz termiņa atjaunošanu.
Vispārīgo būvnoteikumu 35.²punkts noteic, ka plānošanas un arhitektūras uzdevuma
derīguma termiņu var atjaunot uz laiku, kas minēts šo noteikumu 35.1punktā, ja faktiskie un
tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums, nav
mainījušies. Bauskas novada dome konstatē, ka faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata
izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums N.04-08, nav mainījušies. Šos apstākļus
neietekmē arī šobrīd spēkā esošie Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošie
noteikumi Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Vispārīgo būvnoteikumu 35.1punkts nosaka, ka plānošanas un arhitektūras uzdevuma
derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā izsniegšanas, bet vispārīgo būvnoteikumu 75.punktā
minētajā gadījumā plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir četri gadi.
Vispārīgo būvnoteikumu 75.punkts nosaka, ka būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču
projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai
tehniski sareţģīta, kā arī, ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var
mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Sākotnēji izdotajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā
tika noteikts, ka būvprojekts ir izstrādājams divās stadijās un šis jautājums precizēts arī ar
Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par Latvijas Ebreju draudţu un kopienu
padomes sūdzības izskatīšanu”. Tātad termiņš, uz kādu plānošanas un arhitektūras uzdevums ir
atjaunojams gadījumos, kad būprojektēšana ir veicama divās stadijās (kā tas ir konkrētajā
gadījumā), ir četri gadi.
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Administratīvā procesa likuma 74.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka administratīvais akts nav spēkā, ja rakstveidā izdotajā adresātam nelabvēlīgajā administratīvajā
aktā nav piemēroto tiesību normu uzskaitījuma. Bauskas novada Būvvaldes 2013.gada
15.februārī izdotajā administratīvajā aktā Nr.14-1.2/20 „Par PAU pieprasīšanu” nav piemēroto
tiesību
normu uzskaitījuma, nav ievērots arī Administratīvā procesa likuma 67.pants,
kur noteiktas prasības administratīvā akta formai un sastāvdaļām (faktu konstatējums,
administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus, atsevišķs piemēroto
tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)),
līdz ar to tas ir atzīstams par spēkā neesošu.
Ievērojot visus iepriekšminētos apstākļus, argumentus un apsvērumus,
pamatojoties uz Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem „Vispārīgie
būvnoteikumi” 35.¹, 35.² un 38.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
Administratīvā procesa likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1. Atzīt par spēkā neesošu Bauskas novada Būvvaldes 2013.gada 15.februāra lēmumu
Nr.14-1.2/20 „Par PAU pieprasīšanu” ar tā izdošanas brīdi.
2. Atjaunot Bauskas pilsētas Būvvaldes 2008.gada 25.aprīlī izsniegtā plānošanas un
arhitektūras uzdevuma N.04-08 derīguma termiņu uz četriem gadiem, tas ir, - līdz
2017.gada 25.aprīlim.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) mēneša laikā,
skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.6, 15.p.

Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu
2010.gada 13.janvārī spēkā stājies Ģeotelpiskās informācijas likums (turpmāk – Likums),
kas tiek piemērots visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru funkcijas, uzdevumi un
darbība ir saistīta ar ģeotelpiskās informācijas apriti un šīs informācijas kopīgu izmantošanu.
Likuma 6. un 12.pantā ir noteikta vietējo pašvaldību kompetence vietējo ģeodēzisko tīklu jomā.
Saskaņā ar Likuma 12.panta septīto daļu vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu,
uzturēšanu un aizsardzību savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība.
Mērniecības, kadastrālās uzmērīšanas, inţenierģeodēziskajiem darbiem, kā arī citām
tautsaimniecības vajadzībām kā ģeodēziskais atbalsts pamatā tiek izmantots vietējais
ģeodēziskais tīkls, kas tiek veidots balstoties uz valsts ģeodēzisko tīklu.
Ņemot vērā Likuma normas pašvaldībai būtu jāizsniedz mērniekiem un jāapkopo
mērnieku iesniegtā informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, jāveic datu aktualizācija,
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas vai pārcelšanas projektu un izpildīto darbu atskaišu
izvērtēšana un saskaņošana.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ka daudzi punkti iznīcināti un esošo punktu koordinātu
precizitāte daudzos gadījumos ir apšaubāma, lai nodrošinātu mūsdienīga un precīza vietējā
ģeodēziskā tīkla esamību pašvaldības teritorijā, praktiski vietējais ģeodēziskais tīkls ir jāveido no
jauna, iekļaujot tajā saglabājušos un atbilstoši nostiprinātus punktus.
Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.497 ,,Vietējā ģeodēziskā tīkla
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), nosaka vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas,
uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas kārtību. Saskaņā ar Noteikumu 64.punktu pašvaldībai
pirmreizējā vietējā tīkla apzināšana un izvērtēšana jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2013.gada
31.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. un 12.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija
noteikumu Nr.497 ,,Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 64.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Veikt Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla
apzināšanu un izvērtēšanu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu
nodaļai sadarbībā ar Saimniecisko un Attīstības un plānošanas nodaļu divu nedēļu laikā pēc
lēmuma stāšanās spēkā sagatavot iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju, un veikt
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iepirkuma procedūru pakalpojumam par Bauskas novada pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla
apzināšanu un izvērtēšanu.
3. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas iedalīt līdzekļus Bauskas novada pašvaldības vietējā
ģeodēziskā tīkla apzināšanai un izvērtēšanai no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas budţeta.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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prot.Nr.6, 16.p.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobeţojumiem Bauskas novada teritorijā
Pavasara atkušņa laikā uz pašvaldības ceļiem veidojas situācija, kad ceļi kļūst
neizbraucami, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas
bedres. Lai novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai un novērstu pašvaldības ceļu
masveida sabrukumu klimatisko apstākļu dēļ, nepieciešams ierobeţot smagsvara transporta
kustību uz noteiktiem pašvaldības ceļiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta 2.daļu un
15.panta 1.daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 ,,Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un
kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobeţojumi” 2.1. un
4.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ierobeţot smagsvara transporta satiksmi pa Bauskas novada pašvaldības autoceļiem
2013.gada pavasara periodā no 2013.gada 5.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļai sagatavot dokumentus un
organizēt Bauskas novada pašvaldības ceļu apsekošanu un satiksmes organizēšanu
transporta kustības ierobeţojumu laikā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.martā (prot.Nr.6, 16.p.)
Pašavaldības autoceļu saraksts, uz kuriem nepieciešami ransportlīdzekļu satiksmes
ierobeţojumi
Pārvalde

Ceļa
šifrs

Autoceļa
nosaukums

Posma
garums

Ierobeţojuma
veids

Brunava
Brunava

A3
A4

0.00-2.59
0.00-4.19

10 t
10 t

Brunava

B8

0.00-5.24

10 t

no 05.04.2013.

Brunava

C1

0.00-1.38

10 t

no 05.04.2013.

Ceraukste

A3

0.00-3.96

10 t

no 05.04.2013.

Ceraukste

B1

0.00-5.51

10 t

no 05.04.2013.

Ceraukste
Code

B5
A1

0.00-1.22
0.00 -9.84

10 t
10 t

no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

Code

B11

0.00-2.68

10 t

no 05.04.2013.

Code

B12

0.00- 1.50

10 t

no 05.04.2013.

Code

B13

0.00-1.77

10 t

no 05.04.2013.

Dāviņi
Dāviņi

A1
A3

0.00-5.78
0.00-4.36

10 t
10 t

no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

Īslīce

A6

Ērgļi-Saules
Lejas –ValteķiBardţūni
TunkūniAleksandrīna
Brunava-KarjersTeņi
Griķu skola –
Čugas-Dane
A7-ZiedoņiKociņi -Bērziņi
Janeikas-Bajāri
A7 šosejaRotkalni-A7 šoseja
Vizbulītes Klidziņi
RiekstiņiStrautnieki –
Bauskas –
Vecsaules šoseja
Vecumnieku
šoseja -Kugas
Dāviņi -Duduri
Stīnūţi –
Lambārtes kalte
Jūriņas -Padegas

Datums no kura
ierobeţota
satiksme
no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

10 t

no 05.04.2013.

Īslīce

B7

0.0010.22
0.00-3.36

10 t

no 05.04.2013.

Īslīce

B11

0.00-4.06

10 t

no 05.04.2013.

Īslīce
Meţotne

B16
B33

0.00-2.07
0.00-3.70

10 t
10 t

no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

Meţotne

B43

0.00-9.36

10 t

no 05.04.2013.

Meţotne
Meţotne

B44
B52

0.00-2.96
0.00-2.82

10 t
10 t

no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

Taubenieki Liepas
Pļavnieki –
Mellupes - Mālaiņi
Ieviņas -Āboliņi
Bērzu muiţa –Ciņi
–Internātvsk.
Katrīnas (Codes
rob.)-Lāči
Meţotne-Bajāri
Internātvsk.Meţastrautnieki

24

Vecsaule

A2

Vidiņi –Vecsaules
skola

0.00-3.55

10 t

no 05.04.2013.

Vecsaule
Vecsaule

A6
A14

Zvineļi-Kūdra
Mazerķeni-Rūtiņas

0.00-1.03
0.00-3.80

10 t
10 t

no 05.04.2013.
no 05.04.2013.

Saimnieciskās nodaļas vecākā speciāliste

A.Eglinksa
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Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu
Daļa Bauskas novada pašvaldība nekustamo būvju īpašumu atrodas uz privātpersonu
zemju īpašumiem. Turklāt, bieţi ir gadījumi, kas pašvaldības attīstības projektu realizācija nav
iespējama, neizvietojot infrastruktūras objektus uz privātpersonu zemju īpašumiem.
Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu (turpmāk – Likums), kura 1.pants noteic Likuma mērķi
- caurskatāmu, efektīvu un taisnīgu kārtību, kādā nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības
vajadzībām. Likumā paredzētas divas īpašuma atsavināšanas iespējas – labprātīgi vai piespiedu
kārtā. Likumā noteikta nekustamā īpašuma atsavināšanas, atlīdzības noteikšanas, apstrīdēšanas
un atlīdzības izmaksāšanas kārtība.
Latvijas Republikas Satversme aizsargā tiesības uz īpašumu, vienlaikus izņēmuma
gadījumos pieļaujot tā piespiedu atsavināšanu uz atsevišķa likuma pamata. Likums paredz,
ka nekustamo īpašumu (zemi un ēkas) var atsavināt valsts aizsardzības, vides aizsardzības,
veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām sabiedrībai nepieciešamu kultūras,
izglītības un sporta objektu, inţenierbūvju un inţenierkomunikāciju būvniecībai vai transporta
infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
Ministru kabinets saskaņā ar Likumu 2011.gada 15.martā ir izdevis noteikumus Nr.204
„Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu”.
Savukārt, Zemes ierīcības likuma 5.panta 4.punktā paredzēts, ka zemes ierīcības projektu
ierosina valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem,
kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām. Šā likuma normas noteic arī to,
ka šajā gadījumā pašvaldībai ir tiesības uzņemties izdevumus saistībā ar zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu. Papildus minētajam, Zemes ierīcības likuma 16.1 pants noteic, ka: [1] izstrādājot
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības
vajadzībām, atdalāmā projektētās teritorijas daļa un pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas
daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; [2] pēc atdalīšanas atlikusī
projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
tikai tad, ja starp nekustamā īpašuma īpašnieku un institūciju, kas nekustamo īpašumu atsavina
sabiedrības vajadzībām, ir panākta attiecīga vienošanās; [3] pēc atdalīšanas atlikusī projektētās
teritorijas daļa ir vismaz tik liela, lai to varētu atdalīt ar robeţzīmēm.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 3.pantu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības infrastruktūras objektu (ceļi, ielas, ūdenssaimniecības
objekti u.c.) uzturēšanai un attīstībai nepieciešamo nekustamo īpašumu apzināšanu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai trīs mēnešu laikā sagatavot prioritāro Bauskas novada pašvaldībai
nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu, iekļaujot tajā nekustamos īpašumus ar
nosacījumu, ka nekustamo īpašumu (zemju) īpašnieki piekrīt nekustamā īpašuma labprātīgai
atsavināšanai.
3. Ievērojot nekustamā īpašuma „Ceplis māja Nr.10”, kas atrodas Bauskas novada Meţotnes
pagastā īpašnieka J. G. piekrišanu nekustamā īpašuma daļu labprātīgai atsavināšanai par labu
Bauskas novada pašvaldībai, uzsākt šā nekustamā īpašuma daļu saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu (projektētās zemes vienības Nr.3 un Nr.4) atsavināšanas sabiedrības
vajadzībām procesu.
4. Ievērojot nekustamā īpašuma „Kalna iela 22”, kas atrodas Bauskas novada Bauskas pilsētā
īpašnieces Ā. B. piekrišanu nekustamā īpašuma daļas 482 m² platībā atsavināšanai par labu
Bauskas novada pašvaldībai projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobeţu
sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros paredzētās bibliotēkas ēkas būvniecībai, uzsākt
minētās nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām procesu.
5. Ievērojot nekustamā īpašuma „Baznīcas iela 15”, kas atrodas Bauskas novada Bauskas
pilsētā īpašnieces I. L. piekrišanu nekustamā īpašuma daļas aptuveni 600 m² platībā
atsavināšanai par labu Bauskas novada pašvaldībai projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobeţu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros paredzētās bibliotēkas ēkas
būvniecībai, uzsākt minētās nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām
procesu.
6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai izveidot komisiju
taisnīgas atlīdzības noteikšanai par šā lēmuma 3., 4. un 5.punktā minētajām nekustamo
īpašumu daļām.
7. Kontroli pa lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2013.gada 28.marta saistošos noteikumus Nr.6
„Grozījumi Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums””.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1” uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.martā
prot.Nr.6, 18.p.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 28.martā

Nr.6

Grozījumi Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikumu ar 7.1.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.¹ Papildus nolikumā noteiktajai kompetencei Administrācija pieņem lēmumus šādos
jautājumos:
7.1.¹ 1. zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana;
7.1.¹ 2. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robeţu pārkārtošana, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu;
7.1.¹ 3. zemes lietošanas mērķu noteikšana, ja jaunizveidotajai zemes vienībai tiek noteikts tāds
pats lietošanas mērķis, kā zemes vienībai, no kuras tā tiek atdalīta;
7.1.¹ 4. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus un laukumus);
7.1.¹ 5. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
7.1.¹ 6. zemes platību precizēšana kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, zemes robeţu noteikšanas,
apsekošanas vai atjaunošanas aktu parakstīšana, zemes robeţu plānu un apgrūtinājumu plānu
saskaņošana;
7.1.¹ 7. izziņu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.”
2. Svītrot 15.punktā vārdu „juridiskā”.
3. Papildināt nolikuma pielikumu „Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra” (turpmāk–
pielikums), iekļaujot iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrā nodaļu „Transporta
nodaļa”.
4. Aizstāt nolikuma pielikumā vārdus „Sociālais dienests” ar vārdiem „Bauskas novada
Sociālais dienests”.
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5. Aizstāt nolikuma pielikumā vārdus „Bauskas Tautas nams” ar vārdiem „Bauskas novada
Kultūras centrs”
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par sociālās dzīvojamās mājas ,,Birzlejas”, Budbergā, Brunavas pag.,
Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu
2012.gada 1.februārī ar S. B. tika noslēgts sociālās dzīvojamās mājas ,,Birzlejas”,
Budbergā, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim.
2013.gada 4.februārī no S.B. saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālās
dzīvojamās mājas ,,Birzlejas’’, Budbergā, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
2012.gada 1.februārī ar S.B. noslēgts sociālās dzīvojamās mājas ,,Birzlejas’’, Budberga,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums. Līguma termiņš beidzies 2012.gada 31.decembrī.
S. B. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 30.aprīlim.
2013.gada 27.martā sociālās dzīvojamās mājas īrniecei S.B. nav īres maksas parāda.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvojamo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās mājas ,,Birzlejas’’, Budbergā, Brunavas pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar S. B. (personas kods xxxx – xxxx) līdz
2013.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai Marčenkovai veikt
grozījumus ar S. B.noslēgtajā sociālās mājas ,,Birzlejas’’, Budbergā, Brunavas pag.,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV – 3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’ - 9, Ērgļos, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu
2012.gada 6.novembrī ar I. B. noslēgts sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’ - 9, Ērgļos, Brunavas
pag., Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2013.gada 31.janvārim. 2013.gada 27.februārī
saņemts I. B. iesniegums ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa „Ērgļi 6”-9, Ērgļi, Brunavas pag.
īres līgumu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
2012.gada 6.novembrī ar I.B. noslēgts sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’-9, Ērgļi, Brunavas pag.,
Bauskas nov. īres līgums. Līguma termiņš beidzies 2013.gada 31.janvārī.
I. B.ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 31.martam.
Par sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’-9, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. lietošanu ģimenei
nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu parāda.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un
ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa līgumu noslēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’ - 9, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
I.B., personas kods xxxx-xxxx, līdz 2013.gada 31.augustam.
2. Uzdot iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai Marčenkovai veikt grozījumus
ar I. B. noslēgtajā sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6’’ - 9, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līgumā.
Šo lēmumu daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV – 3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.6, 21.p.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldības dzīvoklī Bauskas iela 7-7, Dāviņi,
Dāviņu pag., Bauskas nov. L. G.
2013.gada 20.februārī saņemts L. G., pēdējā deklarētā dzīvesvieta: „xxxx”, Iecavā, Iecavas
novadā iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvojamo platību, kā personai, kura palikusi bez
vecāku gādības un sasniegusi pilngadību.
Iesniegumam pievienoti:
05.11.2003. Bauskas rajona tiesas sprieduma civillietā Dāviņu pagasttiesas prasībā pret A. G. un
T. G. par aizgādības tiesību atņemšanu, kopija;
13.02.2013. Ogres novada bērnu nama „Laubere” direktores I.Kalniņas rīkojuma Nr.1-10/41
„Par L. G. atskaitīšanu” kopija;
izkopējums no inventarizācijas lietas par dzīvokļa Bauskas ielā 7-7, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā telpu grupas telpu eksplikāciju.
Izskatot L.G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, dome konstatē:
T. un A. G. ar 05.11.2003.Bauskas rajona tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības uz
bērniem: D. G., dzimušu xxxx., J. G., dzimušu xxxx., L. G., dzimušu xxxx.un A. G., dzimušu
xxxx;
ar Dāviņu pagasttiesas 26.07.2000. lēmumu bērni D., J., L. un A.G. ievietoti bērnu namā
„Annele”;
pēc bērnu nama „Annele” likvidēšanas, L. G. tika ievietota Ogres novada bērnu namā „Laubere”
un dzīvoja šajā sociālās aprūpes iestādē līdz pilngadībai;
ar Ogres novada bērnu nama „Laubere” direktores I. Kalniņas 28.07.2011. rīkojumu Nr.41 J.G.
atskaitīta no bērnu nama audzēkņu skaita, jo sasniegusi pilngadību;
dzīvesvietā „xxxx”, Iecavas nov. L. G. atgriezties nevar, jo tur viņa uzturējusies pie aizbildnes,
bet 2011.gada 1.februārī ziņas par deklarēto dzīvesvietu „xxxx”, Iecavas nov. anulētas, jo zudis
tiesiskais pamats.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz LR likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri
palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie
aizbildņa, -pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audţuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Izīrēt L. G., personas kods xxxx-xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu -vienu istabu –
15,6 m2 platībā (telpa Nr. 1 pēc dzīvokļa telpu grupas eksplikācijas) un koplietošanā
palīgtelpas 30,2 m2 platībā (telpu Nr. 4,5,6,7,8,9,10 pēc dzīvokļa telpu grupas
eksplikācijas) trīsistabu dzīvoklī Bauskas ielā 7-7, Dāviņi, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā.
2. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 30.septembrim, ar tiesībām
to pagarināt.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” vadītājai L.Šarķei
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Bauskas ielā 7-7, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas
nov. īres līgumu ar L.G..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā LV-1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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