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Par Zemgales reăionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna 2014.–2020.gadam izstrādi
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daĜas pirmais punkts nosaka, ka
pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reăionālos
plānus. Ar 2013.gada 21.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.100 „Par atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu 2013.–2020.gadam” ir apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāns 2013.–2020.gadam. Zemgales reăionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–
2013.gadam ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim. Ievērojot iepriekšminēto, ir nepieciešams
izstrādāt jaunu Zemgales reăionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.–2020.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 1.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daĜas 1.punktu, 9. un 10.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Uzsākt Zemgales reăionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi 2014.–2020.
gadam.
2. Apstiprināt Zemgales reăionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.–2020.gadam
izstrādes darba uzdevumu.
3. Deleăēt Jelgavas pilsētas pašvaldībai Zemgales reăionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, nodrošinot Bauskas novada pašvaldības iesaisti plāna
izstrādē.
4. Atbildīgo par Zemgales reăionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.–2020.gadam
izstrādi Bauskas novada pašvaldībā noteikt pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku.
Pielikumā: Darba uzdevums uz 2 lp.
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Par dotācijas piešėiršanu Zemgales plānošanas reăionam
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.novembrī saĦemts Zemgales plānošanas reăiona
(turpmāk - ZPR) iesniegums, kurā lūgts piešėirt dotāciju ZPR kopīgu projektu iniciēšanai un
izstrādei, nozaru speciālistu darba grupu organizēšanai, pašvaldību vadītāju un darbinieku
kapacitātes stiprināšanas pasākumu un zinātnisko konferenču organizēšanai, kā arī pašvaldību
interešu pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.- 2020. programmēšanas
procesā.
Lai veicinātu Zemgales plānošanas reăiona (ZPR) teritorijas līdzsvarotu attīstību, ZPR
organizē un ievieš dažādas aktivitātes un pasākumus, kas skar reăiona visu pašvaldību kopējās
intereses.
Tā kā valsts budžetā 2014.gadam šādiem pasākumiem plānošanas reăioniem netiek
plānots finansējums un saskaĦā ar ierosinājumu š.g. 22.oktobra ZPR attīstības padomes sēdē,
tiek lūgts ieplānot 2014.gadā Bauskas novada pašvaldības budžetā dotāciju ZPR EUR 2 500 (Ls
1 757) apmērā.
Pamatojoties uz Reăionālās attīstības likuma 16.1panta pirmās daĜas 3.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, 17.1panta pirmās daĜas 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt Zemgales plānošanas reăiona iesniegumu par dotācijas piešėiršanu.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu iestādei
„Bauskas novada administrācija” dotācijas piešėiršanai Zemgales plānošanas reăionam
kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, nozaru speciālistu darba grupu organizēšanai,
pašvaldību vadītāju un darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu un zinātnisko
konferenču organizēšanai, kā arī pašvaldību interešu pārstāvēšanai EUR 2500 (Ls 1 757)
apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par nekustamā īpašuma ZaĜajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095,
detālplānojuma apstiprināšanu
Atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa lēmumam „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ZaĜajā ielā 1, Bauskā” ir izstrādāts teritorijas
detālplānojums.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamam īpašumam ZaĜajā ielā 1, Bauskā,
kad.Nr.4001 004 0095.
2. Uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam slēgt administratīvo līgumu ar
detālplānojuma ierosinātāju (SIA „MK-BŪVE“) par detālplānojuma īstenošanas
kārtību saskaĦā ar pielikumu 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās. Ja
līgums norādītajā termiĦā netiek noslēgts, Bauskas novada domei ir tiesības atzīt
detālplānojumu par spēku zaudējušu.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijas Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜai
nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜai
publicēt paziĦojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, pašvaldības mājaslapā
www.bauska.lv un ievietot pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv
detālplānojuma apbūves noteikumus un grafisko daĜu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā pēc paziĦojuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanas.
Pielikumā: Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību uz 2 lp.
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Par sadarbību veselības veicināšanas jomā
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles Mirdzas Lazdas
2013.gada 30.oktobra iesniegumu Nr.1-11/24 par ieceri sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” 2014.gada rudenī organizēt lekciju ciklu „Jauniešu
veselības akadēmija” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās
daĜas 6.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.
2.

3.

Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” ieceri organizēt lekcijas ciklu
„Jauniešu veselības akadēmija”.
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā paredzēt finansējumu EUR 804 (Ls 565)
iestādei „Bauskas novada administrācija” lekciju organizēšanas izdevumiem (lektoru
atalgojumam, kancelejas izdevumiem).
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šā lēmuma izpildi.
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Par sadarbību mutes veselības veicināšanas jomā
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles Mirdzas Lazdas
2013.gada 30.oktobra iesniegumu Nr.1-11/17 par ieceri organizēt veselības veicināšanas
viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” 5.klašu izglītojamiem Bauskas un Rundāles novada izglītības
iestādēs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daĜas
6.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

2.

3.

Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” ieceri organizēt veselības
veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” 5.klašu audzēkĦiem Bauskas novada
izglītības iestādēs.
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā paredzēt finansējumu EUR 647 (Ls 455)
iestādei „Bauskas novada administrācija” viktorīnas organizēšanas izdevumiem (balvu
iegādei, ēdināšanas izdevumiem).
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šā lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 7.p.

7.p.
Par Flurodeks tablešu pielietošanu zobu kariesa profilaksē un intensitātes
samazināšanā Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem.
Uzklausot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” veselības veicināšanas konsultantes
M.Augucēvičas ziĦojumu un ievērojot deputātu sēdē izteiktos argumentus,
Dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, J.Feldmanis,
J.Landorfs, I.NagĦibeda), „pret” 7 (A.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „atturas” 5 (V.Čačs, V.Grigorjeva, M.Ėikutre, A.Novickis, A.SpriĦėe),
nolemj:
Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par Flurodeks tablešu pielietošanu zobu kariesa
profilaksē un intensitātes samazināšanā Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu
izglītojamiem”.
Sagatavotais lēmuma projekts pievienots lēmumam pielikumā uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 8.p.

Par dalību biedrībā „Zemgales reăionālā enerăētikas aăentūra”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 22.oktobrī saĦemts biedrības „Zemgales reăionālā
enerăētikas aăentūra” (turpmāk – Biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums, plānojot Bauskas
novada pašvaldības budžetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu Ls 7000 biedrības darbības
nodrošināšanai.
2013.gada 22.novembrī saĦemts Biedrības iesniegums Nr.1.2./70 „Par Bauskas novada
dalību ZREA”, kurā sniegts plašs tās iepriekšējās darbības izklāsts, kā arī minētas Bauskas
novadā paredzēto pasākumu aktivitātes 2014.gadam.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
2008.gada 28.augustā starp Eiropas komisijas Inteliăentās Enerăijas aăentūru un Jelgavas
pilsētas domi noslēgts projekta „Zemgales reăionālās enerăētikas aăentūras izveide enerăijas
vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reăiona pašvaldībās” īstenošanas līgums
Nr.IEE/07/AGENCIES/628/SI2.499668.
2008.gada 26.novembrī Jelgavas pilsētas dome kā projekta vadošais partneris un Bauskas
pilsētas domes kā projekta partneris noslēdza sadarbības līgumu, kurā pašvaldības vienojās par
savstarpēju sadarbību projekta īstenošanas līguma izpildē, nodibinot biedrību „Zemgales
reăionālā enerăētikas aăentūra”, tostarp, par projekta īstenošanas laiku (no 2008.gada
1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam), biedrības darbības nodrošināšanas laiku (līdz
2016.gada 31.augustam), kā arī par partnera ikgadējo finansējumu projekta īstenošanas un
biedrības darbības nodrošināšanai - Ls 7000. Līguma 4.2.punkts paredz, ka pusēm ir tiesības
izbeigt līgumu pirms līgumā minēto termiĦu iestāšanās, noslēdzot savstarpēju rakstisku
vienošanos.
Biedrību un nodibinājumu likuma 2.pants noteic, ka biedrība ir brīvprātīga personu
apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērėi, kam nav pelĦas gūšanas rakstura.
Savukārt šā likuma 30.pantā paredzēts, ka biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības,
iesniedzot rakstveida paziĦojumu biedrības valdei, ja statūtos nav noteikts, ka šāds paziĦojums
iesniedzams citai pārvaldes institūcijai. Ievērojot minētos apstākĜus, Bauskas novada pašvaldībai,
ir izvēles iespējas, vai nu turpināt savu dalību biedrībā, vai arī no tās izstāties. Piespiedu kārtā
nevienu biedrības biedru nevar piespiest turpināt dalību biedrībā, ja tas to nevēlas.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrā daĜa noteic, ka domes darbībai un lēmumiem
jābūt maksimāli lietderīgiem. Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas
ar finanšu līdzekĜiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko
finanšu līdzekĜu un mantas izlietojumu.
Minētie apstākĜi nozīmē to, ka pašvaldības domei ir jāizdara lietderības apsvērumi, lai
izlemtu jautājumu par turpmāko dalību biedrībā.
Noklausoties Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora JāĦa Kalinkas un biedrības
direktores Ingas Kreicmanes un valdes locekĜa Jurija Stroda ziĦojumus,

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, J.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav,
„atturas” 6 (R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Landorfs, A.Novickis, M.Ruža, A.SpriĦėe), nolemj:
1. Turpināt 2014.gadā dalību biedrībā „Zemgales reăionālā enerăētikas aăentūra”.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu EUR
9960,10 (Ls 7000) iestādei „Bauskas novada administrācija” biedrības „Zemgales
reăionālā enerăētikas aăentūra” darbības nodrošināšanai 2014.gadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes nolikumā
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības deputātu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes ierosinājumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 18.punktā vārdu „dāvanu” ar vārdiem „naudas balvu”;
1.2. aizstāt 36.punktā vārdu „dāvanu” ar vārdiem „naudas balvu”;
1.3. aizstāt 42.punktā vārdu „dāvanu” ar vārdiem „naudas balvu”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2013.gada 2.decembrī.
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Par aizĦēmumu transporta līdzekĜu iegādei
Autotransporta parka optimizēšanas darba grupā tika izskatīti jautājumi par
transportlīdzekĜu nomaiĦas nepieciešamību Bauskas novada pašvaldības iestādēm „Bauskas
novada administrācija” un „Gailīšu pagasta pārvalde”. Ievērojot darba grupas priekšlikumus
Bauskas novada dome 2013.gada 28.februārī un 2013.gada 25.jūlijā pieĦēma lēmumus
„Par transportlīdzekĜu iegādi”, 2013.gada 11.septembra domes sēdē tika veikti grozījumi
2013.gada 28.februāra un 25.jūlija lēmumos „Par transportlīdzekĜu iegādi”.
Pamatojoties uz domes lēmumiem tika veikts iepirkums Nr.BNA 2013/092
„Divu lietotu automašīnu, divu autobusu (M3 kategorija 2.klase) un viena autobusa
(M3 kategorija 3.klase) piegāde” un iepirkuma rezultāti ir šādi:
1.daĜā „Divu lietotu automašīnu piegāde”, piedāvātā līgumcena Ls 11 586 (EUR 16485),
2.daĜā „Divu lietotu autobusu (M3 kategorija 2.klase) piegāde”, piedāvātā līgumcena Ls 93 170
(EUR 132 569) un 3.daĜā „Viena lietota autobusa (M3 kategorija 3.klase) piegāde”, piedāvātā
līgumcena Ls 110 957 (EUR 157 878).
Kopējā plānotā transporta līdzekĜu iepirkuma summa Ls 215 713 (EUR 306 932).
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
piekto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības pašvaldību autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nebalso 1 (U.Kolužs),
nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu Ls 215 713 (divi simti piecpadsmit tūkstoši septiĦi simti trīspadsmit
lati) / EUR 306 932 (trīs simti seši tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit divi euro) Valsts kasē ar tās
noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu
likmi Bauskas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
Bauskas Kultūras centrā ir veikts izstāžu zāles kosmētiskais remonts un
elektroinstalācijas renovācija atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas nepieciešamas zālēm, kurās
eksponē fotoizstādes, taču, izvērtējot esošo situāciju, ir konstatēts, ka zāles logiem iepriekš
izmantotās žalūzijas ir tehniski bojātas, audums saules ietekmē zaudējis krāsu un izdilis, tāpēc
logu aizklāšanai vairs nav izmantojams.
Izstāžu zālē pēc remonta ir nepieciešams veikt apgaismojuma renovāciju – nomainīt
novecojušās un neekonomiskās griestu lustras pret izstāžu zālei atbilstošu apgaismojumu –
profesionāliem izstāžu zāles prožektoriem, kuri var pildīt arī zāles vispārējā apgaismojuma
funkciju. Salīdzinoši – vienas lustras patērētā jauda stundā 360W bet viena halogēnā izstāžu
zāles prožektora jauda 70W (par kvēlspuldzi tiek izmantota jaunas tehnoloăijas halogēnā lampa
ar 60000 lm gaismas spēju). Lai uzstādītu jaunos prožektorus, nepieciešams iegādāties speciālas
piekarināmas elektrosliedes. Pie vienas sliedes iespējams piekarināt gaismas ėermeĦus ar kopējo
jaudu līdz 3500W. Nomainot gaismas ėermeĦus, iespējams panākt elektroenerăijas patēriĦa
ietaupījumu par 40 %, jo lustras vienā stundā patērē 2520W, bet 14 prožektori tikai 980W.
Apkopojot piedāvājumus, sagatavotas izmaksu tāmes:
1) zāles logu kasešu žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Ls 824,
2) izstāžu zāles apgaismojuma ierīkošana Ls 2 638.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 3462 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit divi lati) iestādes „Bauskas
Kultūras centrs” izstāžu zāles labiekārtošanai.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai piešėīrumu
no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 12.p.

Par finansējuma piešėiršanu biedrībai „Meistars Gothards”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 7.novembrī saĦemts biedrības „Meistars
Gothards” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešėirt finansējumu starptautiskā glezniecības
plenēra „Bauskas vasara” 10 gadu darba kataloga izdošanai.
Iesniegumā norādīts, ka desmit gadu laikā plenērs ir kĜuvis starptautisks, tajā piedalījušies
60 autori no sešām valstīm. Katrs autors plenēra noslēgumā dāvināja gleznu Bauskas pilsētai. Šo
gadu laikā ir izveidojusies gleznu kolekcija, kurā pārstāvēti ne tikai Latvijas autoru darbi, bet arī
Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Čehijas un Zviedrijas mākslinieku darbi. Mākslas darbi
atrodas dažādās pašvaldības iestādēs. Kolekcija ir plaša un to nav iespējams regulāri apskatīt,
tādēĜ nepieciešams sagatavot katalogu, kurā būtu ietverta visa kolekcija.
Katalogu izdot paredzēts līdz 2014.gada 2.augustam, kad ir ieplānota Bauskas 405 gadu
jubilejas svinēšana ar plenēra 10 gadu jubilejas izstādi Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejā. Katalogs atspoguĜos dažādu mākslinieku skatu uz mūsu pilsētu un kalpos kā
reprezentācijas materiāls.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt biedrību „Meistars Gothards” un nodrošināt finansējumu kataloga „Plenērs
Bauskas vasara” izdošanai.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu EUR
711 (Ls 500) iestādei „Bauskas novada administrācija” biedrības „Meistars Gothards”
atbalstam kataloga izdošanā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par finansējuma piešėiršanu biedrībai „Sporta komplekss Mūsa”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.novembrī saĦemts biedrības ,,Sporta Komplekss
Mūsa” valdes priekšsēdētāja E.MaišeĜa iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.18/3225), kurā izteikts
lūgums finansiāli atbalstīt FIA Eiropas čempionāta posma autokrosā, NEZ ZiemeĜeiropas
čempionāta posma rallijkrosā un Baltijas čempionāta posma autokrosā sarīkošanu Mūsas trasē
2014.gadā. Iesniegumā norādīts, ka savas aktīvās darbības laikā ,,Sporta Komplekss Mūsa” ir
piedzīvojusi vērienīgu atdzimšanu tehniskā nodrošinājuma un pasākumu augstā organizatoriskā
līmeĦa jomā. Mūsas trase ir saĦēmusi Starptautiskās automobiĜu federācijas atzinumus par
drošāko trasi un labi organizētajiem čempionāta sacensību posmiem visā Eiropā. Kopš
1990.gada Mūsas trasē FIA Eiropas čempionāta posmi notiek katru gadu.
Pašvaldība, realizējot savas autonomās funkcijas atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 6.punktam, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Savukārt Sporta likuma 7.panta pirmās daĜas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības, veicinot
veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta
sacensības.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 6. punktu, un Sporta likuma 7.panta pirmās daĜas 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt biedrības ,,Sporta Komplekss Mūsa” lūgumu, paredzot Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžetā finansējumu EUR 2 134 (Ls 1 500) iestādei „Sporta
centrs „Mēmele”” Eiropas čempionāta posma autokrosā sarīkošanai.
2. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Sporta centrs ,,Mēmele”” piešėirtais
finansējums EUR 2 134 (Ls 1 500), kas paredzēts Eiropas čempionāta posma autokrosā
sarīkošanai, piešėirams biedrībai ,,Sporta Komplekss Mūsa” FIA Eiropas čempionāta
posma sarīkošanai Mūsas trasē, Bauskā no 2014.gada 23.maija līdz 25.maijam.
3. Līdz 2014.gada 1.aprīlim noslēgt ar biedrību ,,Sporta Komplekss Mūsa” FIA Eiropas
čempionāta posma autokrosā finansēšanas līgumu.
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Par finansējuma piešėiršanu biedrībai „STREETBASKET”
Bauskas

novada
pašvaldībā
2013.gada
7.novembrī
saĦemts
biedrības
,,STREETBASKET” valdes priekšsēdētāja R.Elbakjana iesniegums (reăistrēts ar Nr.314.18/3189), kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt ielu basketbola turnīra ,,Ghetto Basket” un
florbola turnīra ,,Ghetto Floorball” sarīkošanu Bauskā 2014.gada vasarā. Iesniegumā norādīts, ka
biedrība ,,STREETBASKET” 2013.gadā aizvadīja savu piekto jubilejas sezonu, kopumā
organizējot 70 pasākumus visā Latvijā, tai skaitā 4 kompleksos pasākumus ,,Ghetto Games”
vairākos sporta veidos, 36 ielu basketbola, 25 florbola un 17 ielu futbola turnīrus dažādās
Latvijas pilsētās, ielu deju, regbija, velotriāla, ielu vingrošanas u.c. aktivitātes, kas kopumā
pulcēja vairāk kā 10 000 dalībniekus un 50 000 sekotāju. ,,Ghetto Games” šobrīd ir lielākā ielu
kultūras un jaunu cilvēku kustība valstī.
Pašvaldība, realizējot savas autonomās funkcijas atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 6.punktam, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Savukārt Sporta likuma 7.panta pirmās daĜas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības, veicinot
veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta
sacensības.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 6. punktu, un Sporta likuma 7.panta pirmās daĜas 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt biedrības ,,STREETBASKET” lūgumu, paredzot Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetā finansējumu EUR 2 134 (Ls 1 500) iestādei „Sporta centrs ”Mēmele””
ielu basketbola turnīra un florbola turnīra sarīkošanai.
2. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Sporta centrs ,,Mēmele”” piešėirtais
finansējums EUR 2 134 (Ls 1 500), kas paredzēts ielu basketbola turnīra un florbola
turnīra sarīkošanai, piešėirams biedrībai ,,STREETBASKET” ielu basketbola turnīra
,,Ghetto Basket” un florbola turnīra ,,Ghetto Floorball” sarīkošanai Bauskā 2014.gada
vasarā.
3. Līdz 2014.gada 1.maijam noslēgt ar biedrību ,,STREETBASKET” ielu basketbola
turnīra ,,Ghetto Basket” un florbola turnīra ,,Ghetto Floorball” finansēšanas līgumu.
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Par sadarbību projekta „IekĜaujoša ăimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”
uzsākto aktivitāšu turpināšanā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 28.oktobrī saĦemta Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācijas (SOS BCA) vēstule ar aicinājumu pagarināt 2012.gada 6.augustā starp Bauskas
novada domi un SOS BCA noslēgto sadarbības līgumu 3-37.40/5, turpinot Latvijas Šveices
sadarbības programmas finansētā projekta „IekĜaujoša ăimene, skola un sabiedrība” uzsāktās
aktivitātes, kuras vērstas uz Bauskas novada sociālajam riskam pakĜauto ăimeĦu atbalstu un
stiprināšanu. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 95 761 (Ls 67 301). Bauskas novada
pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums EUR 17 503 (Ls 12 301) apmērā, tai skaitā mantiskais
ieguldījums EUR 1 366 (Ls 960).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 7.punktu, lai
paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakĜautajiem bērniem un jauniešiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Turpināt sadarbības partnerību ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ăimenes
stiprināšanas projektā „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, kas vērsts uz
sociālās atstumtības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 17 503 (Ls 12 301) apmērā, tai skaitā mantisko
ieguldījumu EUR 1 366 (Ls 960).
3. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā paredzēt finansējumu EUR 16 137 (Ls
11341) iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” projekta „ĂimeĦu stiprināšana un
atbalsts Bauskas novadā” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 16.p.

Par ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā, rekonstrukciju
Bauskas novada dome 2013.gada 28.februārī pieĦēma lēmumu „Par ēkas Rūpniecības
ielā 7, Bauskā, rekonstrukcijas ieceri”, ar kuru noteikts rekonstruēt ēku Rūpniecības ielā 7,
Bauskā, būves kadastra apzīmējums 4001 003 0036 002, paredzot tajā pirts un dušas telpas.
Izveidojot ēkā Rūpniecības ielā 7, Bauskā, higiēnas centru, būtu iespējams maksimāli
izmantot pašvaldības ēku un paplašināt iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu klāstu – iespēju ne
tikai nomazgāties, bet arī izmazgāt veĜu, nepieciešamības gadījumā pagatavot ēdienu un krīzes
situācijā pārnakšĦot. Šajās telpās būtu arī iespēja ăimenēm, kurās ir nepietiekamas sociālās
prasmes, mācīt pagatavot vienkāršu ēdienu, veidot izpratni par būtiskākajiem ėermeĦa un
apăērba higiēnas jautājumiem. Lai Bauskas pilsētā būtu pieejams higiēnas centrs, ieinteresēti arī
tuvāko pagastu iedzīvotāji, kuri dzīvo nelabiekārtotos dzīvokĜos.
Ievērojot izveidojušos situāciju Bauskas novadā un novada iedzīvotāju vajadzības,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Izstrādāt atbilstoši šim lēmumam pievienotajam Projektēšanas uzdevumam Bauskas novada
pašvaldībai piederošās ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā, būves kadastra apzīmējums 4001 003
0036 002, rekonstrukcijas projektu, paredzot tajā higiēnas centra izveidi, lai paplašinātu
iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu klāstu – iespēju ne tikai nomazgāties, bet arī izmazgāt veĜu,
nepieciešamības gadījumā pagatavot ēdienu un krīzes situācijā pārnakšĦot.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai līdz
2013.gada 28.decembrim sagatavot un iesniegt pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Iepirkumu nodaĜai tehnisko dokumentāciju būvprojekta izstrādāšanas
iepirkuma veikšanai.
3. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜai līdz
2014.gada 10.janvārim publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā paziĦojumu par
plānoto iepirkumu līgumu būvprojekta izstrādāšanai.
4. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam iedalīt līdzekĜus no Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžeta iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” higiēnas centra būvprojekta
izstrādāšanai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumu „Par ēkas
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, rekonstrukcijas ieceri”.

Pielikumā: Projektēšanas uzdevums uz 3 lp.
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Par aizĦēmumu Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai
Lai pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” telpas pēc remonta aprīkotu ar jaunām
mēbelēm, kas uzlabotu materiāli tehnisko bāzi izglītības iestādē atbilstoši mūsdienu prasībām
saskaĦā ar Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna 2009.2013.gadam pamatnostādnēm, Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā pieĦēma lēmumu
„Par mēbeĜu iegādi pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte””.
SaskaĦā ar pieĦemto lēmumu tika veikts iepirkums ID Nr. BNA 2013/082/ ERAF
„MēbeĜu piegāde Bauskas pirmsskolas izglītības iestādēm „Zīlīte” un „Pasaulīte” un Bauskas
Rātsnamam”. Iepirkuma 1.daĜas „MēbeĜu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”” kopējā
līguma summa sastāda Ls 25 671/ EUR 36 527 (t.sk. PVN).
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta trešo daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai
uzĦemties ilgtermiĦa saistības izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu
investīciju projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, un ievērojot iepirkuma
procedūras rezultātus, lai nodrošinātu izglītības iestādes investīcijām nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu Ls 25 671 (divdesmit pieci tūkstoši seši simti septiĦdesmit viens
lats)/ EUR 36 527 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit septiĦi euro) Valsts kasē ar tās
noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu
likmi Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšanai.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 2 (divi) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2015.gada marta mēnesī.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par konkursa „Gada skolēns” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daĜas 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Gada skolēns” nolikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1. Konkursa „Gada skolēns” nolikuma uz 3 lp.
2. 1.pielikums „Konkursa Gada skolēns” vērtēšanas kritēriji” uz 2 lp.
3. 2.pielikums „Konkursa „Gada skolēns” pieteikuma anketa uz 2 lp.
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Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu darba algas likmju noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” 5.,
6.punktu, 7.1.apakšpunktu un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēėina un sadala valsts budžeta mērėdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt:
1. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ăimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griėu pamatskola
MežgaĜu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola

Izglītojamo skaits
02.09.2013.
332
549
331
251
285
360
146
190
125
123
109
184
259
360
609

Darba algas
likme Ls (latos)
629
643
618
626
615
597
551
598
583
548
563
609
589
583
646

Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

121
164
607
94
50

526
549
583
585
567

2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ăimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griėu pamatskola
MežgaĜu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Darba algas likme Ls
(latos)
466
465
459
464
457
443
422
452
447
420
428
459
437
433
471
414
440
442
428

3. Bauskas novada izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
MežgaĜu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Darba algas likme Ls
(latos)
417
425
421
427
399
396

4. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes:
Nr.
p.k.

Pedagoga amata
(profesijas) nosaukums

1.

Izglītības metodiėis

2.

Pedagogs izglītības iestādē
ar izglītojamo skaitu klasē

Pedagoăiskais darba stāžs (gados)
mazāks par no 5 līdz 10
lielāks par 10
5
Darba algas likme Ls (latos)
330
335
340
290
2

295

300

3.

4.

5.
6.
7.

vai grupā līdz 14
(ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē
ar izglītojamo skaitu klasē
vai grupā no 15 līdz 19
(ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē
ar izglītojamo skaitu klasē
vai grupā 20 un vairāk
izglītojamie
Interešu
izglītības
pedagogs
Pedagogs internātskolā
Profesionālās ievirzes
izglītības pedagogs

315

320

325

320

325

330

280

285

290

280
280

285
285

290
290

5. Pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, noteikt
piemaksu Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā mēnesī.
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Par atalgojuma noteikšanu izglītības iestāžu amata vienībām „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un „saimniecības vadītājs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), „atturas” nav, nolemj:
1. SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaĜas izstrādāto instrukciju „Kārtība, kādā tiek noteikta amata atalgojuma likme
izglītības iestāžu amata vienībām „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un
„saimniecības vadītājs”” saskaĦā ar pielikumu.
2. Noteikt 2014.gadā Bauskas novada izglītības iestādēs amata vienībām „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un „saimniecības vadītājs” atalgojuma bāzes likmi
740 (septiĦi simti četrdesmit) euro apmērā.
3. Atzīt ar 2014.gada 1.janvāri par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada
28.novembra lēmumu „Par atalgojuma 2013.gadā noteikšanu izglītības iestāžu amata
vienībai „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”.
Pielikumā:
1. Instrukcija „Kārtība, kādā tiek noteikta amata atalgojuma likme izglītības iestāžu amata
vienībām „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un „saimniecības vadītājs”” uz 3
lp.
2. Instrukcijas 1.pielikums „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziĦa un saimniecības
vadītāja izvērtēšanas kritēriji” uz 3 lp.
3. Instrukcijas 2.pielikums „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziĦa un saimniecības
vadītāja (darbinieka) izvērtēšanas protokols” uz 2 lp.
4. Instrukcijas 3.pielikums „Izvērtēšanas protokolu apkopojums. Izglītības iestāžu ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārziĦu un saimniecības vadītāja mēnešalga 20__.gadā” uz 1
lp.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības iestādei
„Bauskas 2.vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 19.novembrī saĦemts Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola” 2013.gada 19.novembra
iesniegums Nr. 1-12/105, kurā izteikts lūgums piešėirt papildu finansējumu Ls 2041,12 (divi
tūkstoši četrdesmit viens lats, 12 santīmi) jumta remontdarbiem un noteksistēmas apsildes
kabeĜu montāžai daudzfunkcionālā izglītības centra ēkai Dārza ielā 9, Bauskā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 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.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 2041 (divi tūkstoši četrdesmit viens lats) Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2. vidusskola” jumta remontdarbiem un noteksistēmas
apsildes kabeĜu montāžai daudzfunkcionālā izglītības centra ēkai Dārza ielā 9, Bauskā.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai piešėīrumu
no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības iestādei
„Īslīces vidusskola”
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Īslīces vidusskola” uzstādīti un
apkuri nodrošina divi gāzes apkures katli „Viadrus G 300” (172kw).
2013.gada 13.novembrī gāzes apkures katla „Viadrus G 300” Nr.2 sekciju apakšējā daĜā
tika konstatēta nepārtraukta ūdens noplūde. SIA „Gastex” apkopes meistars A.Žiba saskaĦā ar
SIA „Gastex” un Īslīces vidusskolas 2013.gada 1.martā noslēgto līgumu Nr.11 „Par gāzes
apgādes iekšējās sistēmas apkopi” sastādīja aktu un pēc SIA „Gastex” speciālista atzinuma katla
Nr.2 tālāko darbību novērtēja kā neekspluatējamu.
Bauskas novada dome 2013.gada 25.jūlijā pieĦēma lēmumu „Par papildu finansējuma
piešėiršanu vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola”. Atbilstoši šim lēmumam tika
veikta iepirkuma procedūra. Iepirkuma rezultātā piedāvātā summa pārsniedza 2013.gada
25.jūlija lēmumā uzrādīto, tādēĜ iepirkums tika pārtraukts. 2013.gada 13.novembrī konstatēts
bojājums otrajā katlā, līdz ar to jāiepērk 2 jauni katli atbilstoši jaunajai specifikācijai.
Ievērojot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktores
V.Ielejas 2013.gada 13.novembra iesniegumu Nr.1-12/37 „Par gāzes apkures katla defektu” un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

3.

4.

Atcelt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par papildu finansējuma
piešėiršanu vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” apkures katla un gāzes degĜa
nomaiĦai” .
2013./2014.gada apkures sezonas nodrošināšanai atbalstīt un izsludināt iepirkumu Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” divu gāzes apkures
katlu un gāzes degĜu iegādei (prognozējamās izmaksas Ls 17134 (septiĦpadsmit tūkstoši
viens simts trīsdesmit četri lati)).
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaĜu līdz 2014.gada janvārim sagatavot iepirkuma nolikumu un izsludināt
iepirkuma procedūru Īslīces vidusskolas divu gāzes apkures katlu un gāzes degĜu iegādei
un nomaiĦai.
Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam iedalīt līdzekĜus no Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžeta iestādei „Īslīces vidusskola” divu gāzes apkures katlu un
gāzes degĜu iegādei un nomaiĦai.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 24.p.

Par dzīvojamās telpas Baznīcas ielā x-x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts A. M., dzīvesvieta: Baznīcas ielā xxx Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦa lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 06.11.2013. izziĦa Nr.01-15/51 „Par īres dzīvokĜa Baznīcas ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
A. M. ăimene īrē dzīvokli Baznīcas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Baznīcas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada
31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas Baznīcas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniecei A.M. 2013.gada 6.novembrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu
ar A. M., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar A.M. 27.05.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas Baznīcas
ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 25.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā x-x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts G. S., dzīvesvieta: Rīgas iela x-x, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 31.10.2013. izziĦa Nr.01-15/49 „Par īres dzīvokĜa Rīgas ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot G. S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu Bauskas novada dome
konstatēja:
G. S. ar ăimenei īrē dzīvokli Rīgas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Rīgas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 28.aprīlim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniecei G. S. 2013.gada 30.oktobrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
G. S., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar G.S. 17.04.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

prot.Nr.11, 26.p.

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts V. G., dzīvesvieta: Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas
nov. iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2013.gada 20.oktobrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 08.10.2013. izziĦa Nr.01-15/45 „Par īres dzīvokĜa Dārza ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot V.G. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
V. G. ar ăimenei īrē dzīvokli Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 20.oktobrim.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniecei V.G. 2013.gada 8.oktobrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar V. G.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar V.G. 24.10.2009. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

prot.Nr.11, 27.p.

Par dzīvojamās telpas PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts K. B., dzīvesvieta: PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2013.gada 31.oktobrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 24.10.2013. izziĦa Nr.01-15/48 „Par īres dzīvokĜa PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot K.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
K. B. īrē dzīvokli PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas PlūdoĦa ielā
x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniecei K.B. 2013.gada 24.oktobrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas PlūdoĦa ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu
ar
K. B., personas kods xxxxx, līdz 2014.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar K.B. 07.05.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas PlūdoĦa
ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

prot.Nr.11, 28.p.

Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika x” –x, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.oktobrī saĦemts I. M., dzīvesvieta: „Lauktehnika
x-x, Rītausmas, Īslīces pag. Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo
platību „Lauktehnika x-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija lēmumu „Par I.M.
reăistrēšanu dzīvojamo telpu īres reăistrā” (prot. Nr. 6 6.4.p.) minētā persona reăistrēta
palīdzības saĦemšanas reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās
kārtas rindā, kā persona, kura palikusi bez vecāku gādības un audzināta bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē,– pēc tam, kad beigusies viĦa uzturēšanās iestādē, ja viĦiem nav iespējams
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizĦemtajā dzīvojamā telpā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaĜas speciālisti 2013.gada 4.oktobrī sagatavojuši atzinumu „Par dzīvojamo telpu
„Lauktehnika x-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.”, atzīstot dzīvojamo telpu par
dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa 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;
minētā likuma 14.panta pirmās daĜas 3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām palīdzību var
saĦemt bērni bāreĦi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuăimenē vai pie aizbildĦa – pēc tam, kad beigusies viĦu uzturēšanās
iestādē, audžuăimenē vai pie aizbildĦa, vai arī tad, kad viĦi beiguši mācības izglītības iestādē, ja
viĦiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizĦemtajā dzīvojamā telpā;
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību
dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reăistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 12.11.2013. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Lauktehnika x-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt I. M., personas kods xxxxx, dzīvojamo telpu „Lauktehnika x-x, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov., kopējā platība 38,5 m2.

3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 12.maijam ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā ar I.M. noslēgt dzīvojamās telpas „Lauktehnika x-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
5. Izslēgt I.M. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Miera iela x-x, DāviĦu pagastā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldība saĦēmusi A. R., dzīvesvietas adrese: Miera iela x-x, DāviĦi,
DāviĦu pag., Bauskas nov., iesniegumu, kurā lūgts noslēgt dzīvojamās telpas Miera iela x-x,
DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas novadā, īres līgumu, jo dzīvesbiedre R. R. mirusi.
Iepazīstoties ar A. R. iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja:
ar R. R. 2013.gada 2.maijā bija noslēgts dzīvojamās telpas Miera iela x-x, DāviĦi,
DāviĦu pag., Bauskas nov. īres līgums;
2013.gada 17.septembrī R. R. mirusi;
A. R., dzimis 20.02.1938., līguma noslēgšanas brīdi ticis atzīts par dzīvojamās telpas
Miera iela x-x, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. īrnieces R. R. ăimenes locekli;
A. R. dzīvojamā telpā Miera iela x-x, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. iemitinājies un
2010.gada 5.martā deklarējis dzīvesvietu Miera ielā x-x, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov.;
A.R. veic dzīvojamās telpas īres maksājumus.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties
uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daĜu, kas nosaka, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiĦas gadījumā pilngadīgs ăimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ăimenes locekĜi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viĦu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Miera iela x-x, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
A. R., personas kods xx-xx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot DāviĦu pagasta pārvaldes vadītājai L.Šarėei viena mēneša laikā ar A.R. noslēgt
dzīvojamās telpas Miera iela x-x, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokĜa „Virsaiši x”-x,
Codes pagastā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts I. Ė. iesniegums ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokĜa
statusu viĦa ăimenes īrētajam dzīvoklim „Virsaiši x”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov., jo
ăimenei piešėirts trūcīgās statuss.
Izskatot I.Ė. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I. Ė. un L. Ė. ar nepilngadīgajiem bērniem: L.J., dzimušu 16.04.2008., E. Ė., dzimušu
29.06.2010. un N. Ė., dzimušu 31.10.2011., īrē pašvaldībai piederošo dzīvokli „Virsaiši x”-x,
Code, Codes pag., Bauskas nov., platība 46,6 m2.
Bauskas novada sociālais dienests I. Ė. ăimenei ir noteicis trūcīgās ăimenes statusu uz laiku līdz
2013.gada 31.decembrim.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākĜus,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
trešās daĜas 2.punktu, ka sociālā dzīvokĜa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokĜiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ăimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokĜa platība nepārsniedz Ministru kabineta
noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daĜas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ăimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaĦā ar
Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 233 „Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ăimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokĜa kopējās platības normām”
2.1.apakšpunktu, ka personas (ăimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai
personai (ăimenei)- rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas
atbilstību trūcīgās personas (ăimenes) statusam; 3.1.apakšpunktu, ka sociālā dzīvokĜa statusu var
noteikt dzīvoklim, kura kopējā platība, kurā dzīvo vairākas personas, -20 m2 uz pirmo personu
un 15 m2 uz katru nākamo personu;
Likuma „Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta pirmo
daĜu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokĜa īres līguma pamata; šā
panta otro daĜu, ka sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes locekĜi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli; minētā panta ceturto daĜu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokĜa
īres līgumu slēdz rakstveidā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokĜa statusu pašvaldības dzīvoklim „Virsaiši x”-x, Code, Codes pag.,
Bauskas nov.
2. Izbeigt noslēgto dzīvojamās telpas „Virsaiši x”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar I. Ė.2013.gada 1.decembrī.
3. Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas „Virsaiši x”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība 46,6 m2), īres līgumu ar I.Ė., personas kods xx-xx, uz
laiku līdz 2014.gada 31.maijam.
4. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai nekavējoties izbeigt īres līgumu un
noslēgt sociālās dzīvojamās telpas „Virsaiši x”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar I. Ė.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokĜu īpašnieku biedrībai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 21.oktobrī saĦemts SIA „VIDES SERVISS”
iesniegums, bet 2013.gada 30.oktobrī biedrības „SL3” valdes priekšsēdētāja JāĦa BrīvuĜa
iesniegums par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokĜu īpašnieku biedrībai.
Izskatot SIA „VIDES SERVISS” un biedrības „SL3”iesniegumus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dzīvojamā mājā Slimnīcas ielā 3, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0041 001 ir
28 dzīvokĜu īpašumi, t.sk. 26 dzīvokĜi un 2 nedzīvojamas telpas. Visi dzīvokĜu īpašumi ir
privatizēti saskaĦā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinājuši 26 dzīvokĜu īpašnieki.
2013.gada 16.jūlijā ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un dzīvokĜu īpašnieki
nolēmuši dibināt dzīvokĜu īpašnieku biedrību, kura uzĦemtos turpmāko mājas apsaimniekošanu
un pārvaldīšanu. Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā 22.08.2013. ir reăistrēta biedrība
„SL3”. 2013.gada 19.septembrī ir notikusi dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā dzīvokĜu
īpašnieku kopsapulce un tajā nolemts pārĦemt mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības
no pašreizējā mājas pārvaldītāja SIA „VIDES SERVISS”.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai, ir noteikta likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā.
Šā likuma 51.panta piektā daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas,
ja dzīvokĜu īpašnieku sabiedrība iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu un ir
ievēroti šādi nosacījumi:
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrība izveidota, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu attiecīgai dzīvokĜu īpašnieku sabiedrībai, dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrības statūti un apliecība par reăistrāciju UzĦēmuma reăistrā;
visi dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības dalībnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības dalībnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestajā daĜā
noteikts, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai, kad izpildīti visi šā panta piektajā daĜā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.

Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā
dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols un
apliecība par biedrības „SL3” reăistrāciju UzĦēmuma reăistrā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 1795 m² ( kadastra Nr. 4001 004 0041) pārvaldīšanas tiesības biedrībai
„SL3”.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Egilu
Pukinski sagatavot nekustamā īpašuma Slimnīcas ielā 3, Bauskā nodošanas un pieĦemšanas aktu
un organizēt minētā īpašuma nodošanu biedrībai „SL3”.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.4 Rīgas
ielā 10, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.4 ar platību 24,7 m²,
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 10, Bauskā. Nekustamais īpašums Rīgas iela 10, Bauska, Bauskas
novads, kadastra Nr.4001 003 0121, sastāv no zemesgabala 359 m² platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 003 0121, dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokĜu īpašumiem ar būves kadastra
apzīmējumu 4001 003 0121 001 un šėūĦa ar būves kadastra apzīmējumu 4001 003 0121 002.
Dzīvoklis Nr.4 ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā remontam
nepieciešami ievērojami finanšu līdzekĜi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.4, Rīgas ielā 10, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 24,7 m², dzīvojamās mājas,
šėūĦa un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0121, 247/2009 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.4 Rīgas ielā 10, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 24,7 m², dzīvojamās mājas, šėūĦa un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0129, 247/2009 domājamās daĜas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxx, Vecsaules pagastā piekritību un nosaukuma maiĦu
Ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” noteikts, ka J. Š., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, Bauskas
novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daĜas 2.punktā
noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī. J. Š. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2009.gada
31.augustam. J. Š. ir miris. J.Š. mantinieki nav izlietojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Lai nostiprinātu zemes vienību zemesgrāmatā kā atsevišėu nekustamo īpašumu, īpašumam
maināms nosaukums no „xxxx” uz „xxxx”, jo zemesgrāmatā ir reăistrēts Vecsaules pagasta
teritorijā nekustams īpašums „xxxx”. Nosaukums „GobiĦas” nav piešėirts nevienam
nekustamam īpašumam Vecsaules pagasta teritorijā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienība 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam „xxxx”, Vecsaules pagastā, kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx, mainīt nosaukumu no „xxxx” uz „xxxx”.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 34.p.

Par nekustamo īpašumu Vecsaules pagastā zemes vienību piekritību
Ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 24.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto
zemi personām, kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas (turpmāk– Pabeigšanas likums) likuma
25.panta pirmās daĜas 2.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piekto daĜu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta trešo daĜu, 15.panta sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienības Vecsaules pagastā (saraksts pielikumā), par kurām noslēgti zemes
nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā : Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Vecsaules pagastā uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Pielikums
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumam „Par nekustamo īpašumu Vecsaules
pagastā zemes vienību piekritību” (prot.Nr.11, 34.p.)
Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes Vecsaules pagastā

Īpašuma
nosaukums
Likverteni Nr.350

Kadastra
Nr.
40920010427

Kadastra
apzīmējums
40920010427

Sarkanas magones

40920020176

Magones
ViduĜi
Mazleriėi
Kamenes/ bez
adreses/

40920020177
40920020190
40920020274
40920020009

40920020176
40920020178
40920020177
40920020190
40920020274
40920020314

Maijpuėītes
Salnas
Silenieki
Barkāni
Sudrabi
Žūžas

40920020346
40920020466
40920030035
40920030050
40920090005
40920040160

Smedēni-2
ZiemeĜi

40920040255
40920070061

Bez adreses
Kalnlāči
Līgandi
CielaviĦas

40920070007
40920090086
40920090089
40920090106

Priedulāji
Varavīksnes
UntiĦi/Strauti/
Stari
Jaungobas

40920130052
40920130073
40920130125
40920020013
40920040007

40920020315
40920020316
40920020318
40920020346
40920020466
40920030035
40920030050
40920090175
40920040160
40920040161
40920040255
40920070061
40920070062
40920070172
40920090086
40920090089
40920090106
40920090107
40920130052
40920130073
40920130125
40920020158
40920040296

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Nomas līguma datums,
Platība
ha
reăistrācijas Nr.
0.05
18.06.2009. Nr.3-40/4092-58PN
6.1
18.02.2009 Nr.3-40/4092-37-PN
0.3
1.8
18.02.2009 Nr.3-40/4092-38-PN
3.0
22.11.2007 Nr.3-40/4092-29-PN
3.7
24.03.2009 Nr.3-40/4092-50-PN
0.5
18.02.2009 Nr.3-40/4092-36-PN
0.56
0.8
0.45
0.1
0.07
5.0
1.2
3.0
1.0
2.2
8.0
8.2
5.6
1.1
5.0
1.5
1.5
2.7
0.9
0.2
5
3.1
0.1

18.02.2009 Nr.3-40/4092-47-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-97-PN
23.03.2009 Nr.3-40/4092-49-PN
17.06.2009 Nr.3-40/4092-51-PN
23.03.2009 Nr.3-40/4092-39-PN
04.03.2009 Nr.3-40/4092-63-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-40-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-46-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-42-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-35-PN
27.05.2009 Nr.3-40/4092-30-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-54-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-48-PN
17.06.2009 Nr.3-40/4092-26-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-60-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-41-PN
18.02.2009 Nr.3-40/4092-44-PN

R.ĀBELNIEKS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 35.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu nekustamam īpašumam
„xxxx” Vecsaules pagastā
Nekustams īpašums „xxxx”, kadastra Nr.4xxxx, atrodas Bauskas novada Vecsaules
pagastā, pieder E. S. saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Vecsaules pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.437.
SaskaĦā ar Bauskas novada administrācijas 2013.gada 24.oktobra lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „xxxx” Vecsaules pagastā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu” apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma
„xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības 15,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
sadalīšanai un izveidotas trīs zemes vienības: zemes vienība 0,9 ha platībā, zemes vienība 3,4 ha
platībā, kas paliek nekustamā īpašuma „xxxx” sastāvā un zemes vienība 11,3 ha platībā, kas tiek
atdalīta no nekustamā īpašuma „xxxx”. Nekustamā īpašumā sastāvā paliekošajai zemes vienībai
0,9 ha platībā un zemes vienībai 3,4 ha platībā nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērėis.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” esošai zemes vienībai 15,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101. SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma „xxxx”
zemes vienībai 3,4 ha platībā esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir
mežsaimniecība.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11 ”Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Nekustamā īpašuma „xxxxx” zemes vienībai 0,9 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101,
un zemes vienībai 3,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.

SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 36.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0237 Vecsaules pagastā
piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 24.oktobrī saĦemts Valsts zemes dienesta
Zemgales reăionālās nodaĜas iesniegums (reăistrēts ar Nr.2992), kurā izteikts lūgums noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0237.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zemes vienība 0,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0237, kas atrodas
Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir ieskaitīta valsts rezerves zemes fondā. Zemes vienībai nav
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0237 atbilst zemes starpgabala
statusam, jo ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma
lietošanas mērėim paredzētajai minimālajai zemesgabala platībai, kā arī no šā zemesgabala nav
iespējams nodrošināt piekĜūšanu ceĜam.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai 0,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0237 esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,42 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 013 0237, ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0237, piešėirt nosaukumu „Čagas”.

3. Zemes vienībai 0,42 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 013 0237, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

prot.Nr.11, 37.p.

Par nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem xxxx Vecsaules pagastā piekritību
Ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” noteikts, ka L. S. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, Bauskas novada Vecsaules pagastā ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daĜas 2.punktā noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī. L.S. ieguva
zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, un šīs
tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2009.gada 31.augustam. L. S. nav izlietojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas likuma 25.panta otro prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0112 ieskaitāma
rezerves zemes fondā.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 38.p.

Par nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikts, ka U.S. pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4xxxx, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 2.punktā noteiktajā datumā. U. S.
ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2009.gada 31.augustam.
U. S. gada laikā nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxx, Vecsaules pagastā piekritību
Ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” noteikts, ka O. D. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, Bauskas
novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 2.punktā
noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī. O. D. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,24 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2009.gada
31.augustam. O. D. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā
īpašuma „xxxx” zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx reăistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxx teritorijas izmantošanas veids ir citas koptās zaĜumvietas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktiem, Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma
2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienība 0,24 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101, uz „dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērėa”, kods 0501.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma „xxxx” DāviĦu pagastā sadali, nosaukuma
piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.novembrī saĦemts N. ĥ. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.3-14.29/1170), kurā izteikts lūgums atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra
Nr.xxxx, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu pagastā, zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, kā arī atdalītajai zemes vienībai 6,0 ha platībā piešėirt nosaukumu un mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu pagastā, kadastra Nr.
xxxx, pieder N. ĥ. saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas DāviĦu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000211285.
Nekustams īpašums „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, ar kopējo platību 17,6 ha sastāv no divām
zemes vienībām – zemes vienības 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienības
11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienības 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx atdalīšanai nav nepieciešama, jo zemes īpašnieks lūdz atdalīt no nekustamā
īpašuma atsevišėu zemes vienību, sīkāk to nesadalot.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” sastāvā esošajai zemes vienībai 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx un zemes vienībai 11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx reăistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 6,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx ir mežsaimniecība.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daĜu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta
pirmo daĜu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. AtĜaut N. ĥ. no nekustamā īpašuma „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu pagastā,
kadastra Nr.xxxx, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, atdalīt zemes vienību 6,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, izveidojot no tās jaunu atsevišėu īpašumu.
2. Zemes vienībai 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, kods 0201.
3. Jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, piešėirt nosaukumu „xxxx”.
4. Nekustamā īpašuma „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu pagastā, kadastra Nr.xxxx,
zemes vienībai 11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101.
Lēmumu saskaĦā 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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Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx un
nosaukuma maiĦu Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reăistrēts.
SaskaĦā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku
apvidus zemes piekritību” zemes vienība 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir
piekrītoša pašvaldībai.
Salīdzinot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta un grafiskos datus, konstatēts, ka teksta daĜā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxx platība ir 8,2 ha, bet grafiskajā daĜā – platība ir 8,6 ha. Pārbaudot minēto
īpašumu dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx robežu kontūras neatšėiras no
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx platību no 8,2 ha uz 8,6 ha.
2. Nekustamam īpašumam „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 8,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx, mainīt nosaukumu no „xxxx” uz „xxxx”.
3. Noteikt, ka veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
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Par starpgabala statusa piešėiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 009 0101 Īslīces pagastā un nosaukuma maiĦu
Nekustams īpašums „Lauki 23”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu
ciemā, kadastra Nr.4068 009 0101, sastāv no zemes vienības 0,59 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 009 0101.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reăistrēts.
SaskaĦā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0101 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0101 atbilst zemes starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceĜam.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam „Lauki 23”, kadastra Nr.4068 009 0101, kas sastāv no zemes vienības
0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0101, mainīt nosaukumu no „Lauki 23” uz
„Jaunziedi”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Jaunziedi”, kadastra Nr. 4068 009 0101, zemes vienība 0,59
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0101 ir starpgabals.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par starpgabala statusa piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa
maiĦu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0678 Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Meldru starpgabals”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta
Rītausmu ciemā, kadastra Nr.4068 002 0681, sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0678.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reăistrēts.
SaskaĦā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” un Bauskas novada administrācijas 2013.gada 30.jūlija lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0200 Īslīces pagastā sadalīšanu, nosaukuma piešėiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu” zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0678 ir piekrītoša pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0678 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceĜam.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „Meldru starpgabals” sastāvā esošajai zemes vienībai 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 002 0678 reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068
002 0678 teritorijas izmantošanas veids ir citas koptas zaĜumvietas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktiem, Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma
2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Meldru starpgabals”, kadastra Nr. 4068 002 0681, zemes
vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0678 ir starpgabals.
2. Zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0678 mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,

kods 0101 uz „dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādītā lietošanas mērėa ”, kods 0501.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 44.p.

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 006 0106 Īslīces pagastā un nosaukuma piešėiršanu
Nekustams īpašums (nosaukums nav piešėirts), kas atrodas Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzu ciemā, kadastra Nr.4068 006 0106, sastāv no zemes vienības 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 006 0106.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reăistrēts.
SaskaĦā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Salīdzinot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas teksta un grafiskos datus, konstatēts, ka teksta daĜā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4068 006 0106 platība ir 3,0 ha, bet grafiskajā daĜā – platība ir 4,2 ha. Pārbaudot
minēto īpašumu dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106 robežu kontūras
neatšėiras no grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Precizēt un apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106 platību no 3,0
ha uz 4,2 ha.
2. Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4068 006 0106, kas sastāv no zemes vienības 4,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106, piešėirt nosaukumu „Bērzu dārzi”.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxxx un xxxx Brunavas pagastā
piekritību un nosaukuma piešėiršanu
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. S.” noteikts, ka G. S. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un uz zemes vienību 3,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daĜas 1.punktā, 23.panta otrās daĜas 1.punktā noteiktajā
datumā – 2006.gada 1.septembrī. G. S. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 5,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un uz zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2007.gada 1.septembrim.
G. S.viena gada laikā nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienībām neatrodas ēkas.
Zemes vienībām nav veikta 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”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, 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”, nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienība 3,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ieskaitāmas rezerves zemes fondā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxx un zemes vienības 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, piešėirt nosaukumu
„xxxx”.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu, nosaukuma
piešėiršanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu noteikts, ka V. P., zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz Brunavas pagasta nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienību 2,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daĜas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daĜas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
V. P. ir mirusi.
V. P. iespējamie mantinieki ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.septembrim.
V. P. iespējamie mantinieki līdz 2011.gada 1.septembrim nav noslēguši nomas līgumu.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
xxxx), kūts (būves kadastra apzīmējums xxxx), šėūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx) un
pagrabs (būves kadastra apzīmējums xxxx).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daĜai, ja personai saskaĦā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieĦem
lēmumu par atsevišėa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaĦā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un lēmumam par atsevišėa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,4 ha, pašvaldības autoceĜa „ĖirėeĜu kapiSilenieki” uzturēšanai– 0,2 ha, pārējā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1,8 ha.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu un ceturto prim daĜu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daĜas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Ministru

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx, sadalīt trijos zemesgabalos: nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,4 ha (saskaĦā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals),
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,8 ha platībā (saskaĦā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals)
un pašvaldības autoceĜa uzturēšanai 0,2 ha (saskaĦā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 1,8 ha platībā ieskaitāma rezerves zemes fondā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,8 ha platībā piešėirt nosaukumu
„Silenieku lauks”.
5. Zemes vienībai 1,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Zemes vienību 0,2 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam „ĖirėeĜu kapi-Silenieki”,
kadastra Nr.xxxx.
8. Zemes vienībai 0,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme dzelzceĜa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar V. P. mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma apstiprināšanu
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir izstrādāt un iesniegt domei Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumu.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 12. un 13.punktu,
41.panta pirmā daĜas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.565
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26.,
27. un 28.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daĜu, Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 2 (J.Rumba, A.SpriĦėe), nebalso 1 (V.Čačs), nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
saskaĦā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2013.gada 31.decembri Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra nolikumu Nr.3 „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums uz 13 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 4 (U.Kolužs, A.Novickis, J.Rumba, A.SpriĦėe), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 22.jūnijā) pielikumu
„Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
vadītājai Ivetai KubliĦai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” amatu saraksts uz 2 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (A.Novickis, J.Rumba, A.SpriĦėe), nolemj:
1.

2.

3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu saraksts (stājas spēkā 2013.gada 1.decembrī un
spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim)” jaunā redakcijā.
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu saraksts (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)”
jaunā redakcijā.
Lēmuma 1. un 2.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
direktorei Intai Savickai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.

Pielikumā:
1. Iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikuma pielikums „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” amatu saraksts (stājas spēkā 2013.gada 1.decembrī un spēkā līdz 2013.gada
31.decembrim)” uz 1 lp.
2. Iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikuma pielikums „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” amatu saraksts (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)” uz 2 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada BāriĦtiesa” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, A.SpriĦėe), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” amatpersonu un darbinieku
amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa”
priekšsēdētājai Andai SmiltiĦai -Plūdonei.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav,
„atturas” 5 (V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Rumba, A.Novickis, A.SpriĦėe), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktoram
Zintim Alksnim.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Rumba), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas Kultūras centrs” vadītājai Ilvai
Vansovičai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Rumba), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatpersonu un darbinieku
amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktorei
Baibai Tormanei.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts uz 2 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pils muzejs” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas pils muzejs” direktoram Mārim
Skanim.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Rumba), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) pielikumu
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” direktorei Baibai Šulcei.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 56.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
Baibai Marčenkovai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 57.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam
Viesturam Janševskim.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 58.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei
ŠėiliĦai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 59.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„DāviĦu pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
Šarėei.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 60.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 61.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 62.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
Normundam Vāveram.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem ir veikt Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu
klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam, Ħemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa 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.
Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punkts, noteic, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekĜu un
mantas izlietojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 6.punktu, 21.panta pirmās
daĜas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta
desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecsaule pagasta pārvalde” amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
Lēmuma 1.punktā noteiktā izpildi uzdot iestādes „Vecsaule pagasta pārvalde” vadītājai
Laimdotai Kolbergai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim
Kalinkam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem 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 daĜas 1.punktā paredzētajiem principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 1.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta piekto daĜu, 31.panta ceturto daĜu un 32.panta otrās daĜas
2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”” saskaĦā
ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”” rakstiski
un elektroniski zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.31 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”” uz 1 lp.
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Par Bauskas novada administrācijas nolikumu
2009.gada 30.jūlijā Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumu.
Nolikums, ievērojot Bauskas novada domes īstenotās institucionālās sistēmas
pilnveidošanas pasākumus, ir grozīts vienpadsmit reizes, līdz ar to nolikumu ir nepieciešams
izdot to jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumu
jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2013.gada 31.decembri Bauskas novada domes 2009.gada
30.jūlija lēmumu „Par Bauskas novada domes administrācijas kā budžeta iestādes nolikuma
pieĦemšanu” un ar šo lēmumu apstiprināto nolikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikums”.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikums ar pielikumiem uz 10 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības nolikumu
2009.gada 30.jūlijā Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums”.
Saistošie noteikumi, ievērojot Bauskas novada domes īstenotās institucionālās sistēmas
pilnveidošanas pasākumus, kā arī grozījumus ārējos normatīvajos aktos, ir grozīti desmit reizes.
Līdz ar to saistošie noteikumi nav pārskatāmi un ir nepieciešams izdot tos jaunā redakcijā.
Saistošie noteikumi izstrādātajā redakcijā paredz, ka pašvaldības izpilddirektors
vienlaikus ar savu amata pienākumu pildīšanu veic arī Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” vadītāja pienākumus, atrodoties tiešā pakĜautībā domes
priekšsēdētājam. Arī šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir ietverts analoăisks
regulējums.
Izstrādātie saistošie noteikumi paredz arī to, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieks
vienlaikus ar savu amata pienākumu pildīšanu veic Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” vadītāja vietnieka pienākumus, atrodoties tiešā pakĜautībā
pašvaldības izpilddirektoram.
Bauskas novada dome 2009.gada 30.jūlijā, izdodot saistošos noteikumus Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” un iekĜaujot tajos šādu regulējumu, izvērtēja interešu konfliktu
iespējamību, atzīstot, ka pašvaldības izpilddirektoram, vienlaikus veicot iestādes „Bauskas
novada administrācija” vadītāja pienākumus, neradīsies interešu konflikti un nekaitēs
pašvaldības izpilddirektora tiešo pienākumu pildīšanai.
Bauskas novada dome, izdodot šos saistošos noteikumus, vēlreiz izdara apsvērumus
attiecībā uz to vai pašvaldības izpilddirektora amata savienošana ar iestādes „Bauskas novada
administrācija” vadītāja amata pienākumiem neradīs interešu konfliktus un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un secina, ka amatu savienošana ir pieĜaujama.
Analoăiskus apsvērumus dome izdara attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu
savienošanu ar iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītāja vietnieka amatu, atzīstot, ka
interešu konflikti neradīsies un neradīsies kaitējums pašvaldības izpilddirektora vietnieka tiešo
pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piektās daĜas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1.punktu,
23.pantu un 24.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”.

2.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums uz 20 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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.novembrī

prot.Nr.11, 68.p.

Par nedzīvojamo telpu KatoĜu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 1.novembrī saĦemts LR UzĦēmumu reăistra
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu KatoĜu ielā 3, Bauskā nomas
līgumu.
Izskatot LR UzĦēmuma reăistra iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 2010.gada 23.decembrī pieĦēma lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nomu Uzvaras ielā 1, Uzvaras ielā 6 un KatoĜu ielā 3, Bauskā”, ar kuru ar LR UzĦēmumu
reăistru tika izbeigts noslēgtais nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas līgums un nolemts
noslēgt nedzīvojamo telpu ar platību 70,7 m² nomas līgumu uz laiku līdz 2011.gada
31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 1,0 par telpu 1 m², ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
KatoĜu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu” nomas termiĦš tika pagarināts līdz 2012.gada
31.decembrim.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
KatoĜu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu” nomas termiĦš tika pagarināts līdz 2013.gada
31.decembrim.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7.p., 9.p. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt ar LR UzĦēmumu reăistru nedzīvojamo telpu KatoĜu ielā 3, Bauskā 70,7 m² platībā
nomas līgumu uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar LR UzĦēmumu reăistru noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma
1.punktam.
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Par iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” reorganizāciju
Ievērojot ar Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu” izveidotās
Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba
grupas priekšlikumu un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daĜas
3.punktu, kas noteic to, ka iestādi reorganizē, nododot tās struktūrvienību citai iestādei - rezultātā
sadalāmā iestāde turpina pastāvēt; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reorganizēt Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs”, nododot tās struktūrvienību „Tūrisma informācijas centrs” Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, iekĜaujot to šīs iestādes
struktūrvienībā „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaĜa”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
direktorei Baibai Šulcei brīdināt darbiniekus par darba devēja maiĦu ar 2014.gada 1.janvāri.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam veikt nepieciešamās
darbības saistībā ar iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” reorganizāciju,
tajā skaitā organizēt struktūrvienības lietu un materiālo vērtību pārĦemšanu, darba līgumu
pārslēgšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
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Par Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.26
2013.gada 31.oktobrī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus
Nr.26 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem””.
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam tika nosūtīti atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2013.gada 15.novembrī saĦemts Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas
atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus.
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija norāda, ka saskaĦā ar Ministru
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi 181. – 183.punktiem saistošo noteikumu grozījumu tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt
ar saistošo noteikumu, kuros izdara grozījumus, tiesisko pamatojumu un lūdz to precizēt
atbilstoši Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.27 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” tiesiskajam pamatojumam.
Bauskas novada dome šādam Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas
atzinumam nevar piekrist tālāk minēto apsvērumu dēĜ.
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi 181. – 183.punktos, ne arī kādā citā šo noteikumu punktā nav noteikts,
ka saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajam pamatojumam ir jāsakrīt.
Turklāt, Bauskas novada domes 2010.gada saistošo noteikumu Nr.27 izdošanas tiesiskais
pamatojums ir šāds: „Izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daĜu, Ministru
kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.,10. 12. un 13.punktu”.
2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums ir šaurāks un
daĜēji sakrīt ar iepriekš minēto: „Izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daĜu”, respektīvi – saistošie noteikumi izdoti, īstenojot domes tiesības pieĦemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Šajā gadījumā ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.27 pašvaldība realizē brīvprātīgu
iniciatīvu – paredz kompensēt braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā arī izglītojamiem,
kuri mācās Bauskas novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.
Ministru kabineta Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.872 ,,Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” nesatur deleăējumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus atvieglojumu

noteikšanai izglītojamiem, kuri mācās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, līdz
ar to nav pamata tos ietvert saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daĜa noteic, ka gadījumā, ja saĦemts
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo
noteikumu vai to daĜas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši
atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daĜā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī
publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Ievērojot iepriekš sniegto pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas lūgumu attiecībā uz Bauskas novada
domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Bauskas novada domes
2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem””, precizējot saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
pamatojumu, neatbalstīt.
2. Publicēt Bauskas novada domes 2013.gada 31.novembra saistošos noteikumu Nr.26
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
3. Nosūtīt šo lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrijai.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „xxxx”,
Codes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu un
nosaukuma piešėiršanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.novembrī saĦemts SIA „G-BERGS” iesniegums
(reăistrēts ar Nr.3-14.29/3323), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu xxxx sadalīšanai un jaunizveidotajam nekustamam īpašumam piešėirt
nosaukumu „xxxx”.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaĦā ar nekustamā īpašuma ,,xxxx”
īpašnieces S. L. pilnvarotās personas SIA „Mālnieki” valdes priekšsēdētāja U. S. iesniegumu.
Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada administrācijas 2013.gada 16.septembra lēmumam
„Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „xxx” Codes pagastā”.
Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālās nodaĜas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nekustamā īpašuma „Bitenieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4052 002 0030 reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA „G-BERGS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Bitenieki”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx, sadalīšanai.

2. Paliekošajai 1.zemes vienībai 1,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Paliekošajai 3.zemes vienībai 5,7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
2. Atdalītajai 2.zemes vienībai 12,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 12,6 ha platībā,
piešėirt nosaukumu „xxxx”.
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