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Par SIA „BLIKS” iesnieguma izskatīšanu
2013.gada 1.februārī Bauskas novada pašvaldībā saĦemts SIA „BLIKS”, reăistrācijas
numurs 40103004068, juridiskā adrese: Miera iela 15 k-2, Rīga, LV-1010 (turpmāk –
Iesniedzējs) valdes locekĜa J.Volokotkina parakstīts iesniegums (reăistrēts ar Nr.2-10/2631)
„Par atĜauju azartspēĜu organizēšanai”.
Iesniegumā norādīts, ka Iesniedzējs 2012.gada 30.oktobrī vērsās Bauskas novada domē ar
iesniegumu, lūdzot izsniegt atĜauju azartspēĜu organizēšanai telpās Rīgas ielā 27, Bauskā.
Bauskas novada dome, izskatot šo iesniegumu ar 2012.gada 28.novembra lēmumu noraidīja
Iesniedzēja lūgumu un atteica izsniegt atĜauju azartspēĜu organizēšanai konkrētajā vietā.
Minētajā lēmumā dome norādīja, ka tās rīcībā ir informācija par 2012.gada 30.oktobrī starp
Iesniedzēju un SIA „HERCOGS XII” noslēgto nomas līgumu.
SIA „BLIKS iesniegumā informē, ka ir mainījušies faktiskie apstākĜi, tāpēc saskaĦā ar
AzartspēĜu un izložu likuma (turpmāk – Likums) 26.panta otrās daĜas 4.punktu un 42.panta
pirmo daĜu lūdz Bauskas novada domi izsniegt atĜauju azartspēĜu organizēšanai. Iesniedzējs
norāda, ka ar pašreizējo telpu nomnieku 2013.gada 23.janvārī ir noslēgta rakstiska vienošanās
par nomas līguma izbeigšanu. Šī vienošanās paredz, ka nomas līgums tiks izbeigts gadījumā, ja
SIA „BLIKS” saĦem Bauskas novada domes atĜauju spēĜu zāles atvēršanai SIA „BLIKS”
piederošajās un saskaĦā ar nomas līgumu iznomātajās telpās Rīgas ielā 27, Bauskā. SaskaĦā ar
vienošanos nomas līgums uzskatāms par izbeigtu 30 dienu laikā no brīža, kad SIA „BLIKS”
saĦem Bauskas novada domes lēmumu par atĜaujas izsniegšanu, bez jebkādas papildus
vienošanās noslēgšanas. Iesniedzējs informē, ka uzsāks darbību telpās Rīgas ielā 27, Bauskā pēc
nomas līguma izbeigšanas, kā to paredz vienošanās, ne ātrāk kā 30 dienas pēc Bauskas novada
domes lēmuma par atĜaujas izsniegšanu saĦemšanas.
SaskaĦā ar iepriekš teikto, Iesniedzējs uzskata, ka pašvaldībai nav pamats atteikt atĜaujas
izsniegšanu telpās Rīgas ielā 27, Bauskā, jo uz minētajām telpām neattiecas neviens no Likuma
41.panta otrās daĜas punktiem, kas nosaka vietas, kurās azartspēles nav atĜauts organizēt.
SIA „BLIKS” atzīmē, ka azartspēĜu organizēšanas telpās Rīgas ielā 27, Bauskā nerada arī
būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu šādu
iemeslu dēĜ: [1] Bauskas novada domes dokumentos un dažādos sabiedriskās apspriešanas
materiālos, kas pieejami publiski, neesot konstatējama kāda vieta Bauskas novadā, kur azartspēĜu
organizēšana radītu būtisku valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu. [2] Pašvaldības vairākās
lietās attiecībā uz „būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu” ir noteikušas tā satura kritērijus un
kā viens no kritērijiem ir arī „sabiedrības kustības liela intensitāte”. Iesniedzējs norāda, ka LR
Augstākās
tiesas
Senāts
savā
2010.gada
17.jūnija
spriedumā
lietā
Nr.SKA-227/2010 ir norādījis, ka vispārīgi iedzīvotāju intensīva plūsma pati par sevi nav
pietiekama, lai atzītu, ka ir būtisks iedzīvotāju interešu aizskārums, ir jāĦem vērā arī citi faktori.
Iesniedzējs vērš pašvaldības uzmanību tam, ka ar Bauskas novada teritorijas plānojumu
2012.-2023.gadam par teritoriju, kur atĜauta azartspēĜu organizēšana, ir iezīmēta teritorija

Pionieru ielā 2, kas ir raksturojama kā teritorija ar vislielāko intensitātes pakāpi. SIA „BLIKS”
uzskata, ka, nosakot teritorijas plānojumā Pionieru ielu 2 (teritoriju ar lielu sabiedriskās
intensitātes pakāpi) par teritoriju, kurā ir atĜauta azartspēĜu organizēšana un, lemjot par atĜaujas
izsniegšanu SIA „BLIKS”, pašvaldībai būtu jāĦem vērā Administratīvā procesa likuma 6.pantā
nostiprinātais vienlīdzības princips, kas nosaka, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un
tiesiskajiem lietas apstākĜiem, iestāde un tiesa pieĦem vienādus lēmumus neatkarīgi no procesa
dalībnieka dzimuma, vecuma, politiskajiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, nodarbošanās veida
un citiem apstākĜiem.
Iesniedzējs norāda, ka, organizējot azartspēles Rīgas ielā 27, Bauskā, ne tikai veiks
uzĦēmējdarbību, tādējādi īstenojot LR Satversmes 105.pantā garantētās tiesības uz īpašumu, kas
ietver arī tiesības izmantot īpašumu tā, lai gūtu no tā pēc iespējas lielāku labumu, bet radīs arī
labumu Bauskas pilsētai un tās iedzīvotājiem. SpēĜu zālē tikšot garantēta Bauskas iedzīvotāju
nodarbinātība, pašvaldības budžets regulāri tiks papildināts gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokli,
gan ar azartspēĜu nodokli. Iesniedzējs esot panācis vienošanos ar sabiedrisko organizāciju
„Esi Brīvs” par narkologu un psihologu lekcijām visās Bauskas vidusskolās, lai padziĜinātu
Bauskas novada sabiedrības, it īpaši jaunatnes zināšanas un izpratni par dažādām atkarībām
(alkohols, nikotīns, narkotikas, azartspēles, datori).
Visu iepriekš minēto iemeslu dēĜ SIA „BLIKS” uzskata, ka Bauskas novada pašvaldībai
nav pamats atteikt atĜaujas azartspēĜu organizēšanai telpās Rīgas ielā 27, Bauskā izsniegšanu.
Iesniedzējs iesniegumam pievienojis šādus dokumentus: [1] azartspēĜu organizēšanas
licences kopiju; [2] dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots
organizēt azartspēles - Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas nostiprinājuma uzraksta attiecībā uz
nekustamo īpašumu Rīgas iela 27, Bauskā, apliecinātu kopiju; [3] vienošanos par
2012.gada 30.oktobrī noslēgtā nomas līguma starp SIA „BLIKS” un SIA „HERCOGS XII”
izbeigšanu kopiju; [4] 2012.gada 30.oktobra nomas līgumu starp SIA „BLIKS” un
SIA „HERCOGS XII”.
Bauskas novada dome, iepazīstoties ar Iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, kā arī tās
rīcībā esošajiem dokumentiem, konstatēja:
Likuma 41.panta otrā daĜa noteic, ka azartspēles nav atĜauts organizēt: valsts iestādēs;
baznīcās un kulta celtnēs; ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās; aptiekās, pasta struktūrvienībās
vai kredītiestādēs; publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izĦemot
totalizatoru un derības; teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešėirts tirgus statuss; veikalos,
kultūras iestādēs, dzelzceĜa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izĦemot spēĜu zāles, totalizatoru
vai derību likmju pieĦemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar
atsevišėu ieeju tikai no ārpuses; bāros un kafejnīcās, izĦemot totalizatoru un derības; dienesta
viesnīcās; ēkās, kurās ir dzīvokĜi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēĜu
organizēšanas vietu.
Likuma 42.panta otrā daĜa noteic, ka, saĦēmusi azartspēĜu organizatora iesniegumu par
azartspēĜu organizēšanu konkrētās telpās, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēĜu
vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daĜā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā
norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daĜā noteiktajiem
ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atĜaujas izsniegšanu.
Šā panta trešā daĜa noteic, ka tad, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav
attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daĜā noteiktie ierobežojumi, par atĜauju organizēt
azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai
azartspēĜu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
No šā tiesiskā regulējuma ir secināms, ka likumdevējs ir noteicis konkrētas nozīmes
vietas, kurās azartspēles nav organizējamas (Likuma 41.panta otrā daĜa). Attiecībā uz šiem
gadījumiem likumdevējs pats jau ir izdarījis apsvērumus azartspēĜu organizēšanas ierobežojuma
attaisnojumam.
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Likuma 42.panta piektā daĜa noteic, ka lēmumu par atĜauju atvērt kazino, spēĜu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieĦemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās, pašvaldība pieĦem vai atsaka atĜaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no
iesnieguma saĦemšanas dienas.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
2010.gada 18.jūnija spriedumā lietā Nr. A42545506 SKA – 289/2010 ir norādījis, ka jēdziens
„būtiskas valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses” ir nenoteiktais jeb
atklātais tiesību jēdziens, kas iestādei, lemjot par atĜaujas izsniegšanu, jāpiepilda ar saturu.
Pašvaldībai, lemjot par azartspēĜu organizēšanas atĜaušanu, sabiedrības intereses jāvērtē,
aplūkojot konkrētu azartspēĜu organizēšanas vietu un ievērojot likumdevēja mērėi. Pašvaldību
uzdevums ir likumdevēja iezīmētos virzienus precizēt atbilstoši vietējiem apstākĜiem, lēmumu
pieĦemšanā ievērojot samērīguma principu. Pašvaldības ierobežojoša lēmuma apsvērumiem ir
jābūt konkrētās vietas apstākĜos pietiekami precīzi pamatotiem, nevis vispārīgiem. AzartspēĜu
organizēšanas atĜaujas izsniegšanas kontekstā vērtējot konkrētu vietu, jāĦem vērā, ka pilsētas
daĜā ar lielu sabiedrības aktivitāti un intensīvu garāmgājēju plūsmu var pieaugt tādu azartspēĜu
zālē nokĜuvušo personu skaits, kurām tur nemaz nav bijis nolūka doties. Izvērtējot konkrētas
vietas tuvējo apkārtni, jāĦem arī vērā, ka azartspēĜu un kultūras vai izglītības iestāžu piedāvātās
vērtības nav saderīgas. AzartspēĜu organizēšanas atĜaujas izsniegšanas kontekstā vērtējot
konkrētu pilsētas vietu, vērtējams arī teritorijas plānojums, kas dod iespēju izvērtēt pilsētas
ilgtermiĦa mērėus pilsētas teritorijas attīstībā.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.februārī saĦemta Valsts kultūras pieminekĜu
aizsardzības inspekcijas Zemgales reăionālās nodaĜas vēstule Nr.14.5-04/23 „Par ēkas Bauskā,
Rīgas ielā 27 izmantošanu”. Šajā vēstulē minēti vairāki būtiski argumenti, kuriem Bauskas
novada dome pilnībā pievienojas.
Vēstulē uzsvērts, ka ēka Rīgas ielā 27, Bauskā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekĜa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7425) teritorijā.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras
pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa
piešėiršanu” 42.punktu, kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma,
saimnieciskiem vai citiem mērėiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un
kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekĜa teritorijā un tā aizsardzības zonā.
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” ēka Rīgas ielā 27, Bauskā atrodas centra apbūves teritorijā.
Minēto saistošo noteikumu 289.punktā noteikts, ka centra apbūve nozīmē teritorijas
aizsargājamajā Bauskas vecpilsētā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir vēsturiski
izveidojusies intensīva jaukta apbūve ar līdzvērtīgām un daudzveidīgām funkcijām – sabiedrisko
un komercapbūvi, daudzdzīvokĜu dzīvojamo apbūvi, kā arī vēsturisko ražotĦu apbūves
teritorijām. SaskaĦā ar saistošo noteikumu 291.2.apakšpunktu centra apbūves teritorijas
komercapbūvē ietilpst finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroja ēku apbūve, mazumtirdzniecības un
sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu apbūve, viesnīcu, viesu
māju, moteĜu ēku apbūve.
Bauskas novada pašvaldība līdz šim ir ieguldījusi ievērojamus līdzekĜus un darbu
Rātslaukuma un Rātsnama (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības
Nr.6169), kuru tiešā tuvumā atrodas ēka Rīgas ielā 27, rekonstrukcijā ar mērėi izveidot šo
teritoriju par nozīmīgu pilsētas sabiedrisko un kultūras centru, kurā norisinās pasākumi ar lielu
apmeklētāju, t.sk. bērnu un jauniešu skaitu. Atjaunotais Rātslaukums ir viena no divām publisku
pasākumu norises vietām Bauskas pilsētā, kuru norises laikā pulcējas ievērojams skaits
iedzīvotāju, tajā skaitā, bērni un jaunieši.
Bez tam, netālu tiešā ēkas Rīgas iela 27 tuvumā atrodas arī citas Bauskas novada
pašvaldības kultūras un izglītības iestādes – iestāde „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs”, interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”, iestāde „Bauskas novada
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Kultūras centrs” un iestāde „Bauskas centrālā bibliotēka”. Rātsnamā izvietots Bauskas Tūrisma
informācijas centrs.
Turklāt, tiešā ēkas Rīgas iela 27 tuvumā atrodas otra nozīmīgākā sabiedriskā transporta
pieturvieta pēc Bauskas autoostas. Šajā pieturvietā apstājas un uzĦem pasažierus (bērnus,
jauniešus, pieaugušos) gan starppilsētu maršrutu „Bauska – Rīga”, „Rīga – Bauska” autobusi,
gan arī vietējās reăionālās nozīmes maršrutu autobusi, kas izpilda pasažieru pārvadājumus
Mežotnes, Vecsaules, DāviĦu un Codes virzienā. Pasažieru koncentrācija minētajā pieturvietā ir
pietiekami ievērojama, jo kā jau iepriekš norādīts, pavisam netālu atrodas izglītības un kultūras
iestādes (bibliotēkas apmeklējumi, nodarbības interešu izglītības pulciĦos, Rātsnama kā tūrisma
objekta apmeklējumi u.tml.).
Esošais ēkas Rīgas ielā 27, Bauskā izmantošanas veids – sabiedriskā ēdināšana pilnībā
atbilst valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem, kā arī visumā iekĜaujas Bauskas pilsētas
vēsturiskā centra attīstības plānā. Funkcijas maiĦa, ierīkojot šajā vietā azartspēĜu zāli, nav
paredzēta pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī var radīt draudus gan kultūrvēsturiskās vides
rekonstrukcijā un atveseĜošanā līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, gan arī iedzīvotāju interesēm
pilsētas centrā kopumā.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.februārī saĦemta biedrības „Bauskas
vecpilsēta” (turpmāk Biedrība) vēstule Nr.1 „Aicinājums nepieĜaut azartspēĜu organizēšanu
Rīgas ielā 27, Bauskā”.
Vēstulē norādīts, ka plašsaziĦas līdzekĜos izskanējusi ziĦa, ka pašvaldībā atkārtoti
saĦemts SIA „BLIKS” iesniegums ar mērėi saĦemt atĜauju azartspēĜu zāles atvēršanai
Rīgas ielā 27, Bauskā. Biedrība aicina atteikt atĜaujas izsniegšanu, pamatojot to ar vairākiem
argumentiem, daĜai no kuriem Bauskas novada dome pievienojas. Jaunas spēĜu zāles atvēršana
Bauskas vecpilsētā iedzīvotāju acīs vēl vairāk pazeminātu vecpilsētas prestižu, kā arī nodarītu
kaitējumu Biedrības ieguldītajam un plānotajam darbam vecpilsētas pozitīvā tēla veidošanā.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2012.-2030.gadam, kas apstiprināta ar Bauskas
novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu kā viena no novada attīstības nozīmīgākajām jomām
minēta vide un tūrisms. Viens no galvenajiem potenciāliem – pievilcības veicināšana vecpilsētā
un plašāka iesaiste tūrismā. Vecpilsētai piemērotākās ekonomiskās aktivitātes – tūrisms,
naktsmītnes, suvenīru tirdzniecība, gidu pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, publiskie pasākumi
u.c. AzartspēĜu zāles atvēršana Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas pašlaik piedzīvo
atdzimšanu, pretstatā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, kas pašlaik tiek sniegti kafejnīcā
„Taverna” Rīgas ielā 27, nerosina Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā noteikto
mērėu sasniegšanu, tūrisma un vecpilsētas attīstību, tās prestiža palielināšanu. Azartspēles,
atšėirībā no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, tūristam nebūs primārs iemesls, lai
apmeklētu vecpilsētu un izmantotu vēl citus tajā piedāvātos pakalpojumus – muzeji, suvenīru
tirdzniecība u.c. Izvērtējot azartspēĜu organizēšanas iespēju ēkā Rīgas ielā 27, Bauskā, jo īpaši,
analizējot šīs vietas tuvējo apkārtni, atzīstams, ka iespējamās azartspēĜu organizēšanas un tās
tiešā tuvumā esošo kultūras, izglītības iestāžu un tūrisma objektu piedāvātās vērtības nav
saderīgas.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākĜus, kas noved pie secinājuma, ka azartspēĜu
organizēšana Rīgas ielā 27, Bauskā radīs būtisku Bauskas novada administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu, uzklausot SIA „BLIKS” pilnvarotā pārstāvja Gunta Lībera
domes sēdē sniegtos paskaidrojumus, kuros viĦš detalizētāk izklāstīja iesniegumā minēto,
un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daĜas 3.punktu, AzartspēĜu
un izložu likuma 42.panta trešo daĜu un 42.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

4

Atteikt atĜaujas izsniegšanu SIA „BLIKS”, reăistrācijas Nr.40103004068, azartspēĜu
organizēšanai Rīgas ielā 27, Bauskā.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
(Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010).
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Par licencēto makšėerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Nolūkā racionāli izmantot saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas resursus,
kā arī, lai iegūtu papildus finanšu līdzekĜus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
Ħemot vērā to, ka pilnvarotā persona – biedrība „Bauskas mednieku un makšėernieku
biedrība” atbilstoši Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumam „Par licencēto
makšėerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novada teritorijā” ir iesniegusi normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā saskaĦotu licencētās makšėerēšanas nolikumu;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daĜu, 10.panta otro un trešo daĜu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšėerēšanas – kārtība” 10.6.apakšpunktu un
13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. SaskaĦot biedrības „Bauskas mednieku un makšėernieku biedrība” iesniegto licencētās
makšėerēšanas nolikumu „Nolikums licencētai makšėerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.–2015.gadam”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par licencēto makšėerēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē”, nosakot, ka šie saistošie noteikumi
Bauskas novada administratīvajā teritorijā reglamentē licencēto makšėerēšanu laika periodā
no 1.aprīĜa līdz 16.maijam Lielupes baseinā šādos upju posmos:
2.1. Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā;
2.2. Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz
tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa”;
2.3. Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.
3. Nosūtīt saistošos noteikumus „Par licencēto makšėerēšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē” rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma saĦemšanai
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.2
„Par licencēto makšėerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē,
Mūsā un Mēmelē” ar pielikumiem kopā uz 15 lp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 28.februārī

Nr.2

Par licencēto makšėerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Izdoti saskaĦā ar Zvejniecības likuma 5.panta
ceturto daĜu, 10.panta otro un trešo daĜu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas –makšėerēšanas
kārtība” 13.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka licencēto makšėerēšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā laika periodā no 1.aprīĜa līdz 16.maijam Lielupes baseinā šādos upju posmos:
1.1. Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā;
1.2. Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz
tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa”;
1.3. Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.
2. Licencētā makšėerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un
Mēmelē tiek organizēta saskaĦā ar biedrības „Bauskas mednieku un makšėernieku biedrība”
iesniegto saskaĦoto licencētās makšėerēšanas nolikumu „Nolikums licencētai makšėerēšanai
Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.2015.gadam”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.

Pielikumā: „Nolikums licencētai makšėerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.-2015.gadam”
ar pielikumiem uz 14 lp.
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Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu SIA „Bauskas slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 1.punktu, 15.panta
6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 43.panta
pirmās daĜas 1.punktu un ievērojot SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekĜa U.ZeltiĦa 06.12.2012.
iesniegumu Nr.2-04/825 „Par nepieciešamajiem līdzekĜiem 2013.gadam”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda līdzekĜiem
SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 20 000 (divdesmit tūkstoši latu)
stacionāra ēkas Dārza ielā 7/2, Bauskā, Bauskas nov. remontam.
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Par projekta „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Bauskas
novadā” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” ir sagatavojusi projekta iesniegumu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai
Bauskas novadā”, lai radītu apstākĜus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstītu
jauniešu iniciatīvas un veicinātu jauniešu sociālo iekĜaušanu, aktīvi iesaistot viĦus sabiedriskajos
procesos un rosinot uzĦemties atbildību, kā arī nodrošinātu lietderīgu jauniešu brīvā laika
izmantošanu un piekĜuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstoši informācijai.
Projekta iesniegums sagatavots saskaĦā ar atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu
centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas
punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika
pavadīšanai”.
Organizēšanas pamats – Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam (turpmākJaunatnes programma) 1.2. apakšsadaĜa „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanas un to darbības
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.
Projekta īstenošana nodrošinās iespēju sagatavot un īstenot neformālās izglītības
aktivitātes, izglītojošus un informatīvus seminārus, apmācības, jauniešu forumu, sagatavot un
īstenot kvalitatīvus jauniešu auditorijai paredzētus brīvā laika pavadīšanas pasākumus (diskusiju
pēcpusdienas, radošās darbnīcas, piedzīvojumu sacensības, galda spēĜu vakarus u.c.).
Projekta paredzamās izmaksas- Ls 4000.
Projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekĜiem (Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta apakšprogrammas 06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts programma”).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” projekta iesniegumu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai
Bauskas novadā”.
2. Uzdot iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 8.martam.
3. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanu deleăēt iestādei „Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs”.
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V.VEIPS

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.februārī

prot.Nr.3, 6.p.

Par līdzfinansējumu projektam „16., 17.gs. Kurzemes un Zemgales
hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures programmām”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.februārī saĦemts biedrības „Kultūras vēstures
biedrība „Galms”” iesniegums, kurā lūgts nodrošināt projekta līdzfinansējumu 25% apmērā
projektam „16., 17.gs. Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures
programmām”. Projekts tika atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reăiona
izsludinātajā projektu konkursā. 2012.gada 1.jūnijā ir noslēgts projekta finansēšanas līgums
Nr.12/1-14/K10. Projekta atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir
65,59 %. Projekta kopējās izmaksas – Ls 1905,67. Projekta realizācijas termiĦš –
2013.gada 30.jūnijs.
Projektā paredzētie darbi – izgatavot kostīmus seno deju grupai „Galms”, lai tā varētu
piedalīties novada un valsts mēroga koncertos un svētkos, tādejādi popularizējot Bauskas
novadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Kultūras vēstures biedrība „Galms”” projektu „16., 17.gs. Kurzemes
un Zemgales hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures programmām”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb Ls 476,42 no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves
fonda līdzekĜiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par līdzdalību projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla
attīstība lauku reăionos”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.februārī ir saĦemta VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs“ (turpmāk –LVRTC) vēstule, kurā izteikts aicinājums sadarboties projektā
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku
reăionos”.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 “Noteikumi par
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti
“Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)” 5.punktu ir apstiprināta par Eiropas Reăionālās attīstības fonda
projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos” (turpmāk Projekts) iesniedzēju. 2012.gada 28.maijā starp LVRTC un Satiksmes ministriju kā atbildīgo
iestādi tika noslēgts līgums Nr.SM 2012-27 par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reăionos” īstenošanu.
Projekta ietvaros no 2012.gada aprīĜa līdz 2015.gada 31.augustam ir paredzēts uzbūvēt
ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru, veicot šādas darbības:
1. Izveidot optiskā tīkla piekĜuves punktus ar pašvaldību saskaĦotā adresē (piemēram,
pašvaldības publiskajā iestādē, tai skaitā skolā, bibliotēkā, poliklīnikā, slimnīcā vai citā
pašvaldības iestādē) vai izveidot piekĜuves punktus vietās, kas ir nepieciešamas projekta
mērėa sasniegšanai, ja attiecīgajā teritorijā neviens elektronisko sakaru komersants
nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekĜuves pakalpojumus ar
uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot no optiskās šėiedras elementiem
sastāvošus platjoslas piekĜuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30
Mbit/s (turpmāk – "baltās" teritorijas).
2. izveidot optisko tīklu no maăistrālā tīkla līdz augstākminētajiem piekĜuves punktiem
„baltajās” teritorijās
Uzbūvētā tīkla infrastruktūra būs pieejama visiem elektronisko sakaru komersantiem uz
vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, ievērojot atvērta optiskā tīkla principus un
tehnoloăiskās neitralitātes principu piekĜuves punktos, nodrošinot iespēju izbūvēt savu optisko
pievadu jebkurā tīkla piekĜuves punktā vismaz 5 (pieciem) elektronisko sakaru komersantiem.
PiekĜuves punktu saraksts ir izveidots, Ħemot vērā plānoto piekĜuves punktu prioritāti.
ĥemot vērā to, ka norādītie piekĜuves punkti var tikt precizēti publiskās aptaujas par piekĜuves
punktu izvietojumu rezultātā, plānoto piekĜuves punktu sarakstā identificēto piekĜuves punktu
skaits pārsniedz piekĜuves punktu skaitu, ko plānots uzbūvēt Projekta ietvaros.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 “Noteikumi par
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti

“Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)” 11.punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos” īstenošanā.
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas saskaĦotā optiskā tīkla piekĜuves punktu sarakstu Bauskas
novadā:
2.1. Brunavas pagasta pārvalde: „ĒrgĜi”, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907.
2.2. Gailīšu pagasta pārvalde: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.
2.3. Ārtelpu skapis: AutoceĜu V1028 un V1031 krustojumā, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov.,
LV-3914.
2.4. Īslīces vidusskola: Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914.
2.5. Mežotnes pamatskola: Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
2.6. Daudzfunkcionālais centrs: „Lilijas”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936.
2.7. Ārtelpu skapis: Uz autoceĜa P87, krustojumā uz Pētermuižu, (pēc koordinātām LKS-92
x(N): 253625.89 y(E): 517209.05), Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932.
2.8. Vecsaules pagasta pārvalde: "Pagastmāja", Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932.
3. Piekrist maăistrālo tīklu izbūvei pa pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām
optiskā tīkla izveidei no maăistrālā tīkla līdz 2.punktā minētajiem piekĜuves punktiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par līdzdalību aizsardzības plāna dabas parkam „Bauska” aktualizēšanā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 12.februārī ir saĦemta Rundāles novada pašvaldības
vēstule ar uzaicinājumu līdzdarboties dabas parka „Bauska” Dabas aizsardzības plāna
aktualizācijā.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr.LLIV-316 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un ZiemeĜlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot
ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai”
(Protected Areas) viena no projekta aktivitātēm ir dabas parka „Bauska” Dabas aizsardzības
plāna aktualizācija. Šī aktivitāte paredz apsaimniekošanas plāna izpildījuma izvērtēšanu un tā
aktualizāciju. Darba veikšana ir iecerēta kā ārpakalpojums un tiks realizēta pēc paveiktā
iepirkuma, ko plānots veikt 2013.gada martā.
Dabas parka „Bauska” dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2007.gada
līdz 2019.gadam un ir spēkā arī šobrīd. Rundāles novada domes rīcībā nav apkopotas
informācijas par realizētajiem apsaimniekošanas pasākumiem un notikušām izmaiĦām dabas
parka „Bauska” teritorijā. Dabas aizsardzības plāna izstrādes un aktualizācijas kārtība ir
paredzēta Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 „Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. SaskaĦā ar
apstiprināto kārtību, izmaiĦu ierosinātājam jāsniedz pieteikums Dabas aizsardzības pārvaldē, kur
nepieciešams uzrādīt iesaistītās puses, paredzamo pasākuma finansējumu un iespējamo
līdzfinansējumu.
ĥemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumus Nr.686 „Noteikumi par
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaĜai piedalīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā
Nr.LLIV-316 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un ZiemeĜlietuvā
apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai
izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” (Protected Areas) aktivitātē „Dabas parka
„Bauska” dabas aizsardzības plāna aktualizācija”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Griėu pamatskola” attīstības plāna 2012./2013.–2014./2015.mācību gadam
saskaĦošanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griėu pamatskola”
direktores D.Vīlipas 2013.gada 7.februāra iesniegumu Nr.1-11/20, Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas 2013.gada 13.februāra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griėu pamatskola”
attīstības plānu 2012./2013.–2014./2015.mācību gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griėu pamatskola”
attīstības plāns 2012./2013. – 2014./2015.mācību gadam uz 41 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ăimnāzija” attīstības plāna 2012./2013.–2014./2015.mācību
gadam saskaĦošanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ăimnāzijas” direktora R.Žabova 2013.gada 7.februāra iesniegumu, Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas 2013.gada 13.februāra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ăimnāzija” attīstības plānu 2012./2013. –2014./2015.mācību gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija”
attīstības plāns 2012./2013. –2014./2015.mācību gadam uz 36 lp.
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Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta
mērėdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai Bauskas novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu un 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā tiek veikta valsts
budžeta mērėdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā” saskaĦā
ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi piemērojami no 2013.gada 1.februāra.
Pielikumā: Noteikumi „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērėdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai Bauskas novadā” uz 1 lp.
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Par IT aprīkojuma iegādi Bauskas novada izglītības iestādēm
Lai nodrošinātu mūsdienīgu informācijas tehnoloăiju (turpmāk – IT) aprīkojumu
kvalitatīva mācību procesa nodrošinājumam Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem, aprīkotu izglītības iestāžu mācību klases ar projicēšanas iekārtām, turpinātu
datortehnikas atjaunošanas pasākumus, iegādājoties jaunu datortehniku un citu izglītības
iestādēm nepieciešamo IT aprīkojumu saskaĦā ar „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
tīkla attīstības un optimizācijas plāna 2011.– 2013. gadam” pamatnostādnēm,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), ar 1 balsi „pret” (V.Grigorjeva), „atturas” nav,
NOLEMJ:
2013.gadā atbalstīt un izsludināt iepirkumu šādām aktivitātēm Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu informāciju tehnoloăiju aprīkojuma iegādei:
1. 1.Četrdesmit sešu projicēšanas iekārtu ar ekrānu komplektu iegādi izglītības iestādēm
Ls 23 000 (divdesmit trīs tūkstoši latu) apmērā šādā sadalījumā pa iestādēm:
1.1. sešus komplektus iestādei „Bauskas 2.vidusskola”;
1.2. piecus komplektus iestādei „Vecsaules pamatskola”;
1.3. četrus komplektus iestādēm „Bauskas sākumskola”, „Īslīces vidusskola”, „Uzvaras
vidusskola”, „Mežotnes pamatskola” un „Bauskas pilsētas pamatskola”;
1.4. trīs komplektus iestādēm „Griėu pamatskola” un „MežgaĜu pamatskola”;
1.5. divus komplektus iestādēm „Codes pamatskola” un „Ozolaines pamatskola”;
1.6. vienu komplektu iestādēm „Pasaulīte”, „Zīlīte”, „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
„Bauskas Mūzikas skola” un „Bauskas Mākslas skola”.
2. (IP) Trīsdesmit septiĦu datoru komplektu – galda datoru ar monitoru un programmatūru
izglītības iestādēm (Windows 7, MS Office 2010, Tildes Birojs 2011, antivīrusu
programmu Kaspersky) iegādi Ls 22 200 (divdesmit divi tūkstoši divi simti latu) apmērā
šādā sadalījumā pa iestādēm:
2.1. (IP) divpadsmit datoru komplektus iestādei „Uzvaras vidusskola”;
2.2. (IP) piecus datoru komplektus iestādei „Vecsaules pamatskola”;
2.3. (IP) četrus datoru komplektus iestādei „Mežotnes pamatskola” un „Bauskas
sākumskola”;
2.4. (IP) trīs datoru komplektus iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola”;
2.5. (IP) divus datoru komplektus iestādēm „MežgaĜu pamatskola”, „Codes pamatskola” un
„Bauskas 2.vidusskola”;

2.6. (IP) vienu datoru komplektu iestādēm „Ozolaines pamatskola un „Bauskas Mūzikas
skola”
3. Sešu klēpjdatoru ar programmatūru izglītības iestādēm (Windows 7, MS Office 2010,
Tildes Birojs 2011, antivīrusu programmu Kaspersky) iegādi Ls 2 400 (divi tūkstoši četri
simti latu) apmērā šādā sadalījumā pa iestādēm:
3.1. četrus klēpjdatorus iestādei „Bauskas 2.vidusskola”;
3.2. vienu klēpjdatoru iestādēm „Ozolaines pamatskola” un „Bauskas Mūzikas skola”.
4. Divu lāzerprinteru ar kopēšanas funkciju iegādi Ls 2 150 (divi tūkstoši simt piecdesmit
latu) apmērā:
4.1. vienu iestādei „Bauskas sākumskola” Ls 1 400 (viens tūkstotis četri simti latu) apmērā;
4.2. vienu iestādei „Pasaulīte” Ls 750 (septiĦi simti piecdesmit latu) apmērā.
5. Divu interaktīvo WIT tāfeĜu iegādi Ls 3 000 (trīs tūkstoši latu) apmērā:
5.1. vienu iestādei „Pasaulīte”;
5.2. vienu iestādei „Zīlīte”.
6. Uzdot 1.–5. punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem sadarbībā ar iestādi „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” un iestādes „Bauskas novada administrācija” Pašvaldības
IT kompetences centru sagatavot iegādei paredzēto pamatlīdzekĜu tehniskās
specifikācijas (turpmāk – Dokumentācija).
7. Noteikt, ka Dokumentācija izglītības iestāžu vadītājiem jāsaskaĦo ar iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” vadītāja vietnieku Aleksandru Novicki un iestādes „Bauskas
novada administrācija” Pašvaldības IT kompetences centra informācijas sistēmu
administratoru Māri Ūdri.
8. Uzdot iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītāja vietniekam Aleksandram
Novickim iesniegt Dokumentāciju iepirkumu izsludināšanai iestādes „Bauskas novada
administrācija” Iepirkumu nodaĜā līdz 2013.gada 15.martam.
9. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas vadītājam Andrim
Rācenim izsludināt iepirkumus Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu informāciju
tehnoloăiju aprīkojuma iegādei līdz 2013.gada 1.aprīlim.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai pēc iepirkumu
procedūru noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizĦēmuma saĦemšanai
aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Jānim Feldmanim.
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Par Bauskas Mūzikas skolas infrastruktūras uzlabošanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas 18.02.2013. iesniegumu Nr.3 „Par papildu līdzekĜu
piešėiršanu”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reăionālās brigādes Bauskas
daĜas Iecavas posteĦa vecākā inspektora R.Šastakoviča 18.02.2013. izsniegto brīdinājumu
Nr.22/11.3-2.8-1 „Par būves, tās daĜas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū
laišanu vai ierobežošanu” un 18.02.2013. pārbaudes aktā Nr.22/11.3-2.1-8. norādīto Bauskas
Mūzikas skolas otrā stāva 42., 43., 44., 46., 47. kabinetu norobežojošo konstrukciju apdares
evakuācijas gaitenī pārbūves nepieciešamību, lai nodrošinātu to atbilstību Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 55.2.apakšpunkta prasībām
un Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 100.2.apakšpunkta prasībām uz
norobežojošām konstrukcijām izglītības iestādēs, ar mērėi sakārtot iestādes telpas atbilstoši
ugunsdrošības prasībām, veicot vienkāršotās renovācijas remontdarbus, pamatojoties uz Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. 2013.gadā atbalstīt un izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” otrā stāva telpu vienkāršotajai renovācijai
Ls 11508 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoĦi lati) apmērā.
2. Uzdot profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktorei
A.Velmunskai sadarbībā ar iestādi „Bauskas novada Izglītības pārvalde” un iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimniecisko nodaĜu sagatavot vienkāršotās renovācijas būvdarbu
specifikāciju remontdarbu veikšanai un iesniegt to iepirkuma izsludināšanai iestādes „Bauskas
novada administrācija” Iepirkumu nodaĜā līdz 2013.gada 1.martam.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai pēc iepirkuma
procedūras noslēgšanās nodrošināt lēmuma 1.punktā minētās aktivitātes īstenošanai
nepieciešamā finansējuma iekĜaušanu lēmuma projektā, kas paredz aizĦēmuma saĦemšanu
atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumam „Par Bauskas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un materiāli tehniskās bāzes modernizāciju”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.
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Par S. B. iesniegumu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Kultūras centrs” 2013.gada 22.janvārī
saĦemts Bauskas novada iedzīvotājas S. B. iesniegums, kurā lūgts sniegt finansiālu atbalstu Ls
264 apmērā sakarā ar piedalīšanos konkursa Eirovīzija 2013 finālā.
Iesniegumā norādīts, ka konkursa norises diena ir 2013.gada 16.februāris,
taču dalībniekiem konkursa norises vietā bija jāierodas dienu iepriekš, kad notika mēăinājumi.
Iesniedzēja uz konkursu devusies kopā ar pavadošo grupu (fona vokālistes, stilists u.c.)
pavisam deviĦu cilvēku sastāvā. S. B. lūdz piešėirt finansējumu ceĜa izdevumiem, viesnīcas un
ēdināšanas izdevumiem, kā arī pavadošajam personālam. Bauskas novada dome atzīst, ka
lietderīgi ir piešėirt finansējumu ceĜa un viesnīcas izdevumu daĜējai kompensēšanai Ls 100
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda līdzekĜiem
Bauskas novada iedzīvotājai S. B., dzīvesvietas adrese: xxxx Īslīces pag., Bauskas nov.
finansējumu dalības konkursa Eirovīzija 2013 finālā Ls 100 ceĜa un viesnīcas izdevumu
daĜējai kompensēšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu līdzekĜu piešėīrumu no rezerves fonda iekĜaut
iestādes „Bauskas Kultūras centrs” kārtējos budžeta grozījumos.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
,,Sporta centrs ,,Mēmele” nolikumā
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmumu ,,Par sporta nama
,,Mēmele” nodošanu Bauskas Valsts ăimnāzijai”, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta desmitajai daĜai, kas noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts
pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
,,5. Centra valdījumā atrodas sporta bāze Pilskalna ielā 26, Bauskā, Bauskas nov.”
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Sporta centrs ,,Mēmele”” nolikuma pielikumā
,,Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Sporta centra ,,Mēmele”” amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts” svītrot ceturto un piekto rindu.
Pielikumā: Sporta centra ,,Mēmele” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
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Par sporta zāles nodošanu pārvaldīšanā vispārējās izglītības iestādei
„Uzvaras vidusskola”
Lai sakārtotu mūsdienu prasībām atbilstošu vidi sporta nodarbību un sacensību
organizācijai vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” izglītojamajiem, veicinātu
sporta attīstību Bauskas novadā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotājiem,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta pirmo, otro un trešo prim daĜu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta trešo daĜu,
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” pārvaldīšanā esošo
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
ēkas – sporta zāle (būves kadastra apzīmējums 4060 007 0252 002), platība 755,3 m2 un
sporta zāles piebūve (būves kadastra apzīmējums 4060 007 0252 004), platība 492,5 m2
(turpmāk – Sporta zāle) 2013.gada 1.aprīlī nodot pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola”.
2. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” Sporta zāles
tehniskie (saimnieciskie) darbinieki no 2013.gada 1.aprīĜa turpina darba tiesiskās attiecības
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Uzvaras vidusskola”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde”” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim:
3.1. līdz 2013.gada 15.martam veikt Sporta zālē esošo pamatlīdzekĜu un mazvērtīgā
inventāra inventarizāciju un sagatavot materiālo vērtību un lietu nodošanas pieĦemšanas
aktus saistībā ar Sporta zāles nodošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējai izglītības
iestādei „Uzvaras vidusskola”;
3.2. līdz 2013.gada 1.martam informēt Sporta zāles tehnisko (saimniecisko) personālu par
darba tiesisko attiecību izbeigšanos Bauskas novada pašvaldības iestādē „Gailīšu pagasta
pārvalde” un darba tiesisko attiecību turpināšanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē „Uzvaras vidusskola”;
3.3. līdz 2013.gada 1.aprīlim veikt sporta zāles nodošanu pārvaldīšanā Bauskas novada
pašvaldības vispārējas izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktorei Elitai
Borkovskai un pieĦemšanas nodošanas aktus iesniegt Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
direktorei Elitai Borkovskai Darba likumā noteiktā kārtībā un termiĦos informēt lēmuma
2.punktā minētos darbiniekus par mēnešalgas izmaiĦām saskaĦā ar Bauskas novada domes
2012.gada 20.decembra lēmumu „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem” un Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumiem
Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amata vienībām un darba slodzēm, ko finansē no
pašvaldības budžeta”.
5. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” un izteikt 5.pielikumu
„Uzvaras vidusskola” darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” jaunā redakcijā.
6. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma pielikumu
amatpersonu un darbinieku amatu saraksts jaunā redakcijā saskaĦā ar 1.pielikumu
7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaĜai veikt attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu
pagasta pārvalde” budžetā 2013.gadam nekustamā īpašuma Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu
pag., Bauskas nov., pārvaldīšanai.
8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Feldmanim.
9. Noteikt, ka lēmuma 4. un 5.punktā minētie pielikumu grozījumi stājas spēkā 2013.gada
1.aprīlī.
Pielikumā:
1. 1.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
2. 5.pielikums „Uzvaras vidusskola” darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
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Par vienošanos ar A. V. savstarpējā ieskaita veikšanai
2012.gada 5.novembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde”
(turpmāk – Pārvalde) saĦēma A.V., dzīvojoša xxxxx Gailīšu pag., Bauskas nov., iesniegumu, kurā
A.V. izsaka pretenziju par viĦa īpašumam xxxxx Gailīšu pag., Bauskas nov. (kadastra apzīmējums
4060 004 0195) nodarītajiem zaudējumiem, kas radās Pārvaldei piederošā ūdensvada plīsuma
rezultātā. Minētais ūdensvads bija izbūvēts zem īpašuma „Vēsmas” un avārijas plīsuma rezultātā
2010.gadā appludināja šī īpašuma telpas (vismaz 3 telpas vairāku desmitu kvadrātmetru platībā).
Ievērojams ūdens daudzums absorbējās telpu sienās (reăipša sienas) un izraisīja sienu sairšanu un
pelēšanu, radot materiālos zaudējumus. A. V. izteica priekšlikumu Pārvaldei atlīdzināt īpašumam
„Vēsmas” nodarītos zaudējumus, dzēšot viĦa parādu par komunālajiem pakalpojumiem līdz
2013.gada 28.februārim. A. V. parāds Pārvaldei par komunālajiem pakalpojumiem līdz 2013.gada
28.februārim ir Ls 909,62.
2013.gada 22.februārī atbilstoši Finanšu komitejas sēdē izteiktajiem priekšlikumiem,
piedaloties īpašniekam, Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaĜas speciālistiem un
Pārvaldes vadītājam, tika apsekots īpašums „Vēsmas”, sastādīts un parakstīts apsekošanas akts ar
aprēėinu par īpašumam nodarītiem zaudējumiem (skat. pielikumā). SaskaĦā ar minēto aktu
īpašumam „Vēsmas” nodarītie zaudējumi nav mazāki par A. V. parāda summu.
Izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1846. un 1854.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim sagatavot un noslēgt vienošanos ar A.V. par savstarpējā ieskaita veikšanu, par
īpašumam xxxx Gailīšu pag., Bauskas nov. (kadastra apzīmējums 4060 004 0195) nodarītajiem
zaudējumiem, nosakot ieskaita apmēru atbilstoši A.V. komunālo parādu summai 2013.gada
28.februārī, kas ir Ls 909,62. Vienošanās iekĜaut punktu par to, ka pusēm, parakstot minēto
vienošanos, turpmāk nav nekādu savstarpēju materiālo pretenziju attiecībā uz saistībām un
zaudējumiem īpašumā xxxxx Gailīšu pag., Bauskas nov. (kadastra apzīmējums 4060 004 0195), kas
radušies darbību rezultātā līdz 2013.gada 28.februārim.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Lai veicinātu alternatīvu ārpusăimenes sociālo aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un nodrošinātu ăimenisku bērnam draudzīgu vidi, pamatojoties uz Bērnu tiesību un
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daĜu, kas nosaka, ka katram bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam valsts un pašvaldība nodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuăimenes noteikumi”
43.punktu, kas nosaka, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apăērba un mīkstā inventāra
iegādei audžuăimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekĜiem, kura noslēgusi līgumu ar
audžuăimeni. Ievērojot, ka pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekĜu apmēru bērnam,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4
„Grozījumi Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem””.
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijai.

Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
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Par saistošo noteikumu „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešėirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada
pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daĜu un Ministru kabineta
2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešėirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” saskaĦā ar
pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem
piešėirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.5
„Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešėirtajiem ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes
iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajai daĜai, kas noteic, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 22.jūnijā) šādus grozījumus:
1. Izteikt 31.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 31.5. sociālie darbinieki darbam ar ăimeni un bērniem.”
2. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma 1.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma” jaunā redakcijā.
3. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma 2.pielikumā „Bauskas novada Sociālā dienesta amatpersonu un darbinieku
amatu saraksts” šādus grozījumus:
3.1. aizstāt astoĦpadsmitās rindas trešajā kolonnā skaitli „0,75” ar skaitli „1” un ceturtajā
kolonnā skaitli „450” ar skaitli „560”;
3.2. aizstāt divdesmit astotās rindas trešajā kolonnā skaitli „2” ar skaitli „1”;
3.3. papildināt amatu sarakstu ar 30., 31., 32.un 33.punktu, iekĜaujot četras amata vienības
„sociālās palīdzības organizators”:
30.
Sociālās palīdzības organizators
400
1
400
31.
Sociālās palīdzības organizators
400
1
400
32.
Sociālās palīdzības organizators
400
1
400
33.
Sociālās palīdzības organizators
400
1
400
4. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma 2.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta amatpersonu un darbinieku
amatu saraksts” jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1. 1.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienests struktūrshēma” uz 1 lp.
2. 2.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta amatpersonu un darbinieku amatu
saraksts” uz 1 lp.
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Par ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā, rekonstrukcijas ieceri
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir zemesgabals un divas ēkas Rūpniecības ielā 7,
Bauskā. Vienā ēkā, būves kadastra apzīmējums 4001 003 0036 001, darbojas Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, otrā ēka - noliktava, būves kadastra
apzīmējums 4001 003 0036 002, fiziski ir nolietojusies un tai ir nepieciešams veikt kapitālo
remontu.
Bauskas pilsētā vairākus gadus ir aktuāla pirts problēma, kura īpaši saasinājusies pēc
privātās publiskās pirts slēgšanas KatoĜu ielā 6, Bauskā, kad daudziem, īpaši gados vecākiem
cilvēkiem, vairs nav iespējas kārtīgi nomazgāties, jo ievērojama daĜa Bauskas iedzīvotāju dzīvo
nelabiekārtotos mājokĜos, bez iespējas izmantot dušu vai vannu. Īpaši smagi šis jautājums skar
iedzīvotāju visneaizsargātāko daĜu – vecus cilvēkus un trūcīgās ăimenes ar bērniem, kuru
finansiālais stāvoklis neatĜauj īrēt labiekārtotus dzīvokĜos. Lai pilsētā būtu pieejama publiskā
pirts, ieinteresēti arī tuvāko pagastu iedzīvotāji, kuri dzīvo nelabiekārtotos mājokĜos. ĥemot
vērā šo situāciju Bauskas novadā un novada iedzīvotāju vajadzības, lietderīgi ir izstrādāt ēkas
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, rekonstrukcijas projektu, paredzot tajā izbūvēt pirts un dušas telpas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izstrādāt Bauskas novada pašvaldībai piederošas ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā, būves
kadastra apzīmējums 4001 003 0036 002, vienkāršoto renovāciju vai rekonstrukcijas
projektu.
2. Projektēšanas darbus veikt līdz 01.06.2013. saskaĦā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai nodrošināt
Bauskas novada pašvaldībai piederošas ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā vienkāršoto
renovāciju vai rekonstrukcijas projektu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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.februārī

prot.Nr.3, 22.p.

Par dzīvokĜa īpašuma Nr.5 PlūdoĦa ielā 4, Bauskā dāvinājuma pieĦemšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” saĦemts R.
Ė., personas kods xxxxxx, iesniegums, kurā izteikta vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai
dzīvokĜa īpašumu xxxx, kadastra Nr.40019003223, kas atrodas Bauskā, Bauskas novadā
(turpmāk-Īpašums).
Īpašums saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.833 5 pieder R. Ė.
Īpašuma kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas
datiem ir Ls 747,60.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, 15.panta pirmās daĜas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām viena no
autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākĜus, atzīst, ka īpašums ir
nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomās funkcijas nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 15.panta pirmās daĜas 9.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
3.punktu, Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. PieĦemt dāvinājumu no R. Ė., personas kods xxxx, dzīvokĜa xxxx, Bauskā, Bauskas
nov., kadastra Nr.40019003223.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai noslēgt
dāvinājuma līgumu ar R. Ė., personas kods xxxx, un reăistrēt dzīvokĜa īpašuma tiesību
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda mēneša laikā.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Veselība”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.janvārī saĦemts SIA „Veselība”, reăistrācijas
numurs 43603004207, iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Bauskas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Lauktehnika 22” aptiekas
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.februārī. SIA „Veselība” tika
iznomātas četras nedzīvojamās telpas 49,5 m² kopplatībā. Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu
nomas līguma termiĦš beidzies 2013.gada 31.janvārī.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daĜa nav šobrīd
nepieciešama. SIA „Veselība” aptiekas darbība šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju
iespējami tuvu dzīvesvietai iegādāties tiem nepieciešamos medikamentus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar SIA „Veselība” par četru telpu nomu 49,5 m² kopplatībā līdz 2014.gada
31.janvārim.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar SIA „Veselība” vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.Joču
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 31.janvārī saĦemts Inetas Jočas, dzīvesvietas
adrese xxxx Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas
līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Lauktehnika 22” ārsta prakses
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.Jočai tika iznomātas
divas nedzīvojamās telpas 30 m² platībā.
Iepriekš
noslēgtā
nedzīvojamo
telpu
nomas
līguma
termiĦš
beidzas
2013.gada 28.februārī.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daĜa nav šobrīd
nepieciešama. I.Jočas darbība telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai
saĦemt veselības aprūpes pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar Inetu Joču par divu telpu nomu 30 m² platībā uz laiku līdz
2014.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.Joču vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamās telpas ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar A.Fārnesti
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 5.februārī saĦemts Anitas Fārnestes, dzīvesvietas
adrese: xxxx Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Lauktehnika 22” zobārstniecības
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 1.martā. A.Fārnestei tika iznomāta
viena nedzīvojamā telpa 10 m² platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiĦš beigsies 2013.gada 1.martā.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daĜa nav šobrīd
nepieciešama. A.Fārnestes darbība telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu
dzīvesvietai saĦemt zobārstniecības pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar Anitu Fārnesti par vienas telpas nomu 10 m² platībā uz laiku līdz
2014.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar A.Fārnesti vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.DalbiĦu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.janvārī saĦemts Ināras DalbiĦas, dzīvesvietas
adrese: xxxx Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Lauktehnika 22” ārsta prakses
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.DalbiĦai tika iznomātas
divas nedzīvojamās telpas 30 m² platībā.
Iepriekš
noslēgtā
nedzīvojamo
telpu
nomas
līguma
termiĦš
beidzas
2013.gada 28.februārī.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daĜa nav šobrīd
nepieciešama. I.DalbiĦas darbība telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu
dzīvesvietai saĦemt veselības aprūpes pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar Ināru DalbiĦu par divu telpu nomu 30 m² platībā uz laiku līdz
2014.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.DalbiĦu vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā E.Kapkalna ielā 1A, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.DalbiĦu un I.Joču
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30. un 31.janvārī saĦemti Ināras DalbiĦas,
dzīvesvietas adrese: xxxx Īslīces pag., Bauskas nov., kā arī Inetas Jočas, dzīvesvietas adrese:
xxxx, Bauska, Bauskas nov., iesniegumi, kuros tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas
līgumus pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā E.Kapkalna ielā 1A ārsta prakses
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumi ar I.DalbiĦu un I.Joču ir noslēgti 2012.gada 2.martā uz
vienu gadu. I.DalbiĦai un I.Jočai iznomātas trīs nedzīvojamās telpas 27,51 m² kopplatībā.
Iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦš beigsies 2013.gada
28.februārī.
Nekustamais īpašums E.Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Bērzu ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daĜa nav šobrīd nepieciešama. I.DalbiĦas un I.Jočas
darbība telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saĦemt veselības
aprūpes pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1.punktu un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas E.Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar Ināru DalbiĦu un Inetu Joču par trīs telpu nomu 27,51 m² kopplatībā uz
laiku līdz 2014.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam
Jānim Baranam noslēgt ar I.DalbiĦu un I.Joču vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas
līguma pagarināšanu.
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Par nekustamo īpašumu Elejas ielā 5, Elejas ielā 7, Elejas ielā 9, Bauskā
iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada dome 2012.gada 30.augustā pieĦēma lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Elejas ielā 5, Elejas ielā 7, Elejas ielā 9, Bauskā, iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”
(turpmāk – Lēmums), saskaĦā ar kuru nolemts iegūt pašvaldības īpašumā no ĥ. E. nekustamos
īpašumus: Elejas iela 5, kadastra Nr.4001 007 0008, Elejas iela 7, kadastra
Nr.4001 007 001
un Elejas iela 9, kadastra Nr.4001 007 0025, noslēdzot dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē.
Lēmuma 2.punktā norādīts, ka nekustamo īpašumu īpašniecei ĥ. E. tiek piešėirts
finansējums Ls 406,65 nekustamā īpašuma nodokĜa par 2012.gadu samaksai par atsavināmajiem
nekustamajiem īpašumiem.
Bauskas novada dome, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem, konstatēja:
Nekustamais īpašums Elejas ielā 5, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0008, pieder ĥ.E.
saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000475110 un sastāv no zemes vienības 0,8466 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 007 0101. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 9448,00. Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds pēc
stāvokĜa 2013.gada 28.februārī ir Ls 158,07 (viens simts piecdesmit astoĦi lati, 7 santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 141,72 un nokavējuma nauda Ls 16,35.
Nekustamais īpašums Elejas ielā 7, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0011, pieder ĥ. E.
saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000475109 un sastāv no zemes vienības 0,7587 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 007 0131. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 8488,00. Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds pēc
stāvokĜa 2013.gada 28.februārī ir Ls 142,01 (viens simts četrdesmit divi lati, 1 santīms), t. sk.
pamatparāds Ls 127,32 un nokavējuma nauda Ls 14,69.
Nekustamais īpašums Elejas ielā 9, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0025, pieder ĥ.E.
saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000475107 un sastāv no zemes vienības 0,8583 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 007 0132. Īpašuma kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 8652,00. Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds pēc
stāvokĜa 2013.gada 28.februārī ir Ls 140,30 (viens simts četrdesmit lati, 30 santīmi) t.sk.
pamatparāds Ls 125,96 un nokavējuma nauda Ls 14,34.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Gādājot par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, Bauskas novada pašvaldība minētos nekustamos
īpašumus izmantos laukuma izbūvei, kas paredzēts tehnikas vai pārvietojamo būvju
novietošanai.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamie īpašumi pašvaldībai nepieciešami
autonomo funkciju realizēšanai un ĥ. E. iesniegumā izteikto lūgumu par nekustamo īpašumu

nodokĜa parādu par 2012.gadu samaksu, atzīst par lietderīgu noslēgt dāvinājuma līguma
atlīdzības nozīmē.
Atbilstoši Civillikuma 1933.pantam ar dāvinājumu atlīdzības nozīmē jāsaprot tāds
dāvinājums, kas piešėirts kā atlīdzība par izdarītiem pakalpojumiem.
Nekustamo īpašumu īpašniece ĥ. E. pateicībā par sniegto palīdzību – finansējuma
piešėiršanu nekustamo īpašumu nodokĜa parāda samaksai, dāvina Bauskas novada pašvaldībai
nekustamos īpašumus.
SaskaĦā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daĜas 1.punktu
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājam nekustamā īpašuma nodokĜa maksāšanas pienākums
izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību izbeigšanās, izĦemot gadījumu, ja
nekustamais īpašums tiek dāvināts pašvaldībai, nekustamā īpašuma nodokĜa maksāšanas
pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Nostiprinot nekustamo īpašumu: Elejas iela 5, kadastra Nr.4001 007 0008, Elejas iela 7,
kadastra Nr.4001 007 0011, Elejas iela 9, kadastra Nr.4001 007 0025, īpašuma tiesību
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda, ĥ.E. ir pienākums samaksāt nekustamā
īpašuma nodokli līdz 2013.gada martam.
Pastāvot šādiem apstākĜiem, piešėiramā finansējuma summa Ls 440,38 var tikt precizēta
uz dokumentu iesniegšanas dienu zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,
Civillikuma 1933.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā no ĥ. E. nekustamos īpašumus: Elejas iela 5,
Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0008, Elejas iela 7, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0011 un
Elejas iela 9, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0025, noslēdzot dāvinājuma līgumu
atlīdzības nozīmē.
2. Piešėirt ĥ. E. finansējumu Ls 440,38 apmērā nekustamā īpašuma nodokĜa parāda pēc
stāvokĜa 2013.gada 28.februārī samaksai par 1.punktā minētajiem nekustamajiem
īpašumiem, no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai piešėirtajiem finanšu līdzekĜiem. Noteikt, ka piešėiramā
finansējuma summa tiks precizēta uz dokumentu iesniegšanas dienu zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar ĥ. E. šā lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašuma dāvinājuma līgumu
atlīdzības nozīmē.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz Bauskas novada pašvaldība.
5. Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Elejas ielā 5, Elejas ielā 7, Elejas ielā 9 Bauskā, iegūšanu Bauskas novada pašvaldības
īpašumā”.
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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 9–14, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.februārī saĦemts A. Z., dzīvesvietas adrese:
xxxx Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā viĦa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Dārza ielā
9–14, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reăistrā reăistrētās A. Z. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 2011.gada 8.marta lēmumu „Par A.
Z. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētā persona reăistrēta palīdzības saĦemšanas
reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reăistrā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks”
29.01.2013.izziĦa Nr.1-9/16 „Par atbrīvoto dzīvojamo platību Dārza ielā 9–14, Bauskā”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 14. panta septīto
daĜu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt
personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojuši
dzīvokli līdz īpašumtiesību atjaunošanai; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka,
ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokĜa jautājuma risināšanā”, kā
arī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 2013.gada 12.februāra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Dārza ielā 9–14, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt A. Z., personas kods xxxx, dzīvojamo telpu Dārza ielā 9–14, Bauskā, Bauskas nov.,
kopējā platība 34,8 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 29.februārim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar A. Z. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā 9–14, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu.
5. Izslēgt A.Z. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV- 3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Kalēju ielā 32–12, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.janvārī saĦemts O. S., pēdējā dzīvesvieta: xxxx
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Kalēju ielā 32–
12, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reăistrā reăistrētā O. S. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas pilsētas
domes 2004.gada 18.marta lēmumu „Par O. S. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā”
minētā persona reăistrēta palīdzības saĦemšanas reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās
telpas izīrēšana” pirmās kārtas reăistrā;
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma 2013.gada 22.janvāra izziĦa Nr. 699-8008
„Par atbrīvošanu pēc brīvības atĦemšanas soda izciešanas”;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks” 28.01.2013.
izziĦa Nr.1-9/15 „Par atbrīvoto dzīvojamo platību Kalēju ielā 32-12, Bauskā”;
Bauskas novada Sociālā dienesta 2013.gada 22.janvāra izziĦa Nr. 1-6/134 „Par O.S.
atbilstību trūcīgās personas statusam”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daĜas 5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
maznodrošinātās personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizĦemtajā dzīvojamā telpā; likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un
Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājuma risināšanā”, kā arī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 2013.gada
12.februāra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Kalēju ielā 32–12, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt O. S., personas kods xxxx, dzīvojamo telpu Kalēju ielā 32–12, Bauskā, Bauskas
nov., kopējā platība 21,2 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.augustam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar O. S. noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā 32–12, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt O. S. no palīdzības saĦemšanas reăistra.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa xxxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 12.februārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika
izskatīts S. M., dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā viĦa lūdz
atjaunot sociālā dzīvokĜa Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu. Iesniegums
saĦemts Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.februārī.
Izskatot S.M. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S. M. īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielāxxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦš beidzies 2013.gada 31.janvārī.
S.M. ăimenei piešėirts trūcīgās statuss līdz 2013.gada 31.martam.
2013.gada 11.februārī īrniecei S.M. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa Rīgas iela xxxx, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiĦu ar S. M.personas kods xxxx, līdz 2013.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
sociālā dzīvokĜa Rīgas iela xxxx, Bauskas, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar S.M.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦu pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 12.februārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika
izskatīts J. G., dzīvesvietas adrese: Bauskas iela xx, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov.
iesniegums, kurā viĦa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Bauskas ielā 7–7, DāviĦos, DāviĦu pag.
īres līguma termiĦu. Iesniegums saĦemts Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.janvārī.
Izskatot J.G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J. G. īrē dzīvojamo telpu Nr.3 (telpas numurs pēc telpu eksplikācijas) Bauskas ielā xx,
DāviĦos, DāviĦu pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag.
īres līguma termiĦš beidzies 2011.gada 31.decembrī.
Dzīvojamā telpā Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag. savu dzīvesvietu 2011.gada
9.novembrī deklarējusi J. G.
Dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag. īres līguma
3.2.1;3.2.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt atjaunot līguma termiĦu, to noformējot
rakstiski ar papildus vienošanos.
Īrniecei J. G. 2013.gada 18.janvārī nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, 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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas (telpas Nr.3 pēc dzīvokĜa telpu grupas eksplikācijas) un
koplietošanas palīgtelpu 30,2 m2 platībā (telpu Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pēc telpu grupas
eksplikācijas) trīsistabu dzīvoklī Bauskas ielā 7–7, DāviĦos, DāviĦu pag., Bauskas nov.
īres līguma termiĦu ar J. G., personas kods xxxx, līdz 2013.gada 31.augustam.
2. Uzdot DāviĦu pagasta pārvaldes vadītājai L.Šarėei viena mēneša laikā veikt grozījumus
2011.gada 1.septembrī noslēgtajā dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx,DāviĦos, DāviĦu
pag., Bauskas nov. īres līgumā Nr.33.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦu pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 12.februārī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas sēdē tika
izskatīts J. V., dzīvesvietas adrese: Bauskas iela xxx, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov.
iesniegums, kurā viĦš lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Bauskas ielā 11–19, DāviĦos, DāviĦu
pag. īres līguma termiĦu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim. Iesniegums saĦemts Bauskas
novada pašvaldībā 2013.gada 15.janvārī.
Izskatot J.V. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J. V. īrē dzīvokli Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag. Dzīvojamās telpas Bauskas ielā
xx, DāviĦos, DāviĦu pag. īres līguma termiĦš beidzies 2012.gada 31.decembrī.
Dzīvojamā telpā Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag. dzīvo un savu dzīvesvietu
2011.gada 9.novembrī deklarējis J. V.
Dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag. īres līguma 3.2.1.; 3.2.2.punktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt līguma termiĦu atjaunot pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniekam J. V. 2013.gada 15.janvārī nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, 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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag., Bauskas nov. īres līguma
termiĦu ar J.V., personas kods xxxx, līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Uzdot DāviĦu pagasta pārvaldes vadītājai L.Šarėei viena mēneša laikā veikt grozījumus
2011.gada 1.aprīlī noslēgtajā dzīvojamās telpas Bauskas ielā xx, DāviĦos, DāviĦu pag.,
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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Par nekustamo īpašumu Mežotnes pagastā zemes vienību piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumiem par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos tika noteikts, ka zemes lietošanas uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi izbeigušās
personām (saskaĦā ar pielikumu), kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daĜas 1. un 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 piektās daĜas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēgti zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daĜu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daĜu, 15.panta sesto daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamo īpašumu Mežotnes pagastā zemes vienības, par kurām atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā (zemes vienību
saraksts šā lēmuma pielikumā).
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: Saraksts par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Mežotnes
pagastā uz 2 lp.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083
Mežotnes pagastā piekritību, adreses piešėiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu
Izvērtējot Mežotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0083, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reăistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 atrodas Bauskas novada
pašvaldībai piederoša ēka – katlu māja, kura atrodas pašvaldības pamatlīdzekĜu uzskaitē.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daĜā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 platība norādīta 0,3 ha, bet pēc grafiskās
daĜas datiem platība ir 0,2 ha, tāpēc ir nepieciešama platības precizēšana.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daĜas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes
atrodas pašvaldībai piederošas ēkas.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.februārī ir iesniegts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums zemes vienībai un ēkai uz tās piešėirt adresi: Strēlnieku
darbnīca, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
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 trešās daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.apakšpunktu un 28.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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 platību no 0,3 ha uz
0,2 ha un izveidot to kā atsevišėu īpašumu ar nosaukumu „Strēlnieku darbnīca”.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.

3. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 un funkcionāli
saistītai ēkai uz tās piešėirt adresi: „Strēlnieku darbnīca”, Strēlnieki, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3918.
4. Nekustamajam īpašumam „Strēlnieku darbnīca” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērėi – lauksaimnieciska rakstura uzĦēmumu apbūve, kods 1003.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0458
Mežotnes pagastā piekritību un lietošanas mērėa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,0172 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0458 atzīšanu par
starpgabalu un iekĜaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26. saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0458 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka zemes vienība 0,172 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0458, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,172 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0458, piešėirt nosaukumu „Kaltes starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,172 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0458, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto 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 4072 004 0531 Mežotnes pagastā
piekritību un apvienošanu ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
4072 004 0530 un 4072 004 0543
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” ir izbeigusi lietošanas tiesības R. T. uz zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0543 un noteikusi, ka iepriekšminētā zemes vienība ir piekrītoša
pašvaldībai. Mežotnes pagasta padome ar R. T. noslēdza zemes nomas līgumu par zemes
vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0543 iznomāšanu. Zemes nomas
līgums tika izbeigts 2010.gada beigās.
Mežotnes pagasta padome ar 2008.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” ir izbeigusi lietošanas tiesības T. K. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0530 un noteikusi, ka iepriekšminētā zemes vienība ir piekrītoša
pašvaldībai. Mežotnes pagasta padome ar T. K. noslēdza zemes nomas līgumu par zemes
vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0530 iznomāšanu. Zemes nomas
līgums tika izbeigts 2009.gada beigās.
Bauskas novada dome 2012.gada 25.oktobrī pieĦēma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos A. R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531 Mežotnes pagastā”.
A. R. ir mirusi, un viĦas mantinieki nav pieteikušies izmantot zemes nomas pirmtiesības viena
gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada
30.decembrim. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531 platībā 0,0853 ha vairākus
gadus ir neapstrādāta.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0531 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0531, 4072 004 0543 un 4072 004
0530 atrodas blakus un visas trīs ir pašvaldībai piekrītošas zemes vienības. Lai veicinātu
racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004
0530, un zemes vienība 0,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0543, jāpievieno zemes
vienībai 0,0853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531, izveidojot vienu zemes
vienību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta

otrās daĜas 4.punktu un 3.panta piektās daĜas 2.punktu , Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,0853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0530 pievienot zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0543 pievienot zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0531 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no apvienotajām zemes vienībām 0,2153 ha platībā,
piešėirt nosaukumu „PĜaviĦu lauciĦš”.
5. Nekustamajam īpašumam „PĜaviĦu lauciĦš” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0546
Mežotnes pagastā piekritību un lietošanas mērėa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0546 atzīšanu par
starpgabalu un iekĜaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir
1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0546 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daĜas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,039 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0546, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,039 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0546, piešėirt nosaukumu „TāĜu starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,039 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0546, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto 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 nekustamā īpašuma „VidusziemeĜi” zemes vienības daĜas ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0075 Mežotnes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.janvārī saĦemts zemnieku saimniecības
„Priežmales” pārvaldnieka Edgara Cielava iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.26/78), kurā tiek
lūgts iznomāt zemes vienības „VidusziemeĜi” daĜu 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums
4072 004 0075.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienība ar kadastra apzīmējums 4072 004 0075 ir piekrītoša
pašvaldībai.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 3.decembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes pagasta pārvaldē
un publicēta pašvaldības mājas lapā interneta sadaĜā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Priežmales”, reăistrācijas Nr.53601008831, juridiskā
adrese: „Priežmales”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma ar
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0075 daĜu 1,9 ha platībā Mežotnes
pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2013. līdz 31.10.2017.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Priežmales” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,
Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā,
ja Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma „Līču lauks” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 006 0066 Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 28.janvārī saĦemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Serviss DL” valdes priekšsēdētājas L.Dolgošas iesniegums (reăistrēts ar
Nr.3-14.26/240), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma „Līču
lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4060 006 0066 platībā 1,7 ha.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Zinaidai MeteĜicai-Matušai uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.4060 006 0065 Gailīšu pagastā” zemes vienība 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 006
0066, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai. Ar Bauskas novada administrācijas 2012.gada
16.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Līči”, kadastra Nr.4060 006 0065, Gailīšu pagastā
sadalīšanu, nosaukuma piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu” no
nekustamā īpašuma „Līči” tika atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 006 0066
platībā 1,7 ha.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 3.decembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājas lapā interneta sadaĜā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Serviss DL”, reăistrācijas Nr.43603040585,
juridiskā adrese „Rītupes”, Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā
īpašuma „Līču lauks ” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4060 006 0066 platībā 1,7
ha Gailīšu pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2013. līdz 31.10.2017.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Serviss DL” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas
novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.

5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā,
ja Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.2,
“Upeslejas”, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.2, „Upeslejas”, Lambārte, DāviĦu pag.,
Bauskas nov.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, „Upeslejas”,
Lambārte, DāviĦu pag. ar platību 47,10 m². Dzīvoklis ir izīrēts M. S., un viĦa izteikusi vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa ăimenes loceklis,
ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.2, „Upeslejas”, Lambārtē, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo
platību 47,10 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 002
0122, ar platību 1,32 ha, 471/4194 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.2, „Upeslejas”,
Lambārtē, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 47,10 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 002 0122, ar platību 1,32 ha, 471/4194
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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.7
Bauskas ielā 1, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.7 Bauskas ielā 1, DāviĦu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.7, Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā ar platību 52,30 m². Dzīvoklis ir izīrēts V. ě., un viĦš izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa
ăimenes loceklis, ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.7, Bauskas ielā 1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību
52,3 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar
platību 2177 m², 523/19092 domājamās daĜas.
2.
Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.7, Bauskas ielā
1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 52,3 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 523/19092
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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.28
Bauskas ielā 1, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.28 Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.28, Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā ar platību 54,10 m². Dzīvoklis ir izīrēts V. B., un viĦš izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa
ăimenes loceklis, ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 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, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.28, Bauskas ielā 1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo
platību 54,10 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005
0143, ar platību 2177 m², 541/19092 domājamās daĜas.
2.
Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.28, Bauskas
ielā 1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 54,10 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 541/19092
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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.32
Bauskas ielā 1, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.32 Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.32, Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā ar platību 36,7 m². Dzīvoklis ir izīrēts I. S., kurš dzīvoklī ilgstoši nedzīvo,
nemaksā komunālos maksājumus un dzīvoklis netiek apkurināts. Pašlaik tiek gatavoti dokumenti
īres līguma izbeigšanai ar I.S.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daĜu
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu, 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.32, Bauskas ielā 1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo
platību 36,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143,
ar platību 2177 m², 367/19092 domājamās daĜas.

2.

Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.32, Bauskas
ielā 1, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 36,7 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 367/19092
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 dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/2, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokĜu īpašnieku biedrībai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 16.janvārī saĦemts dzīvokĜu īpašnieku biedrības
„Dārza 26/2” valdes locekĜu Birutas Altbergas un Vijas Jēgeres iesniegums par dzīvojamās
mājas Dārza ielā 26/2, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokĜu īpašnieku
biedrībai.
Izskatot Birutas Altbergas un Vijas Jēgeres iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dzīvojamā mājā Dārza ielā 26/2, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0057 001 ir
45 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 44 dzīvokĜi privatizēti saskaĦā ar likumu „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un dzīvokĜu
īpašnieki nolēmuši dibināt dzīvokĜu īpašnieku biedrību, kura uzĦemtos turpmāko mājas
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. UzĦēmumu reăistrā 12.12.2012. ir reăistrēta biedrība „Dārza
26/2”.
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 sestā daĜa
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 domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās mājas
Dārza ielā 26/2, Bauskā dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrības statūti un apliecība par 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Nodot dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/2, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 1701 m² (kadastra Nr.4001 004 0057) pārvaldīšanas tiesības
biedrībai „Dārza 26/2”.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli
Jolantu Ėikuti sagatavot nekustamā īpašuma Dārza ielā 26/2, Bauskā nodošanas
pieĦemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par zemesgabala Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 22.janvārī saĦemts SIA „Bauskas Tirgotājs”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma
pagarināšanu.
Izskatot SIA „Bauskas Tirgotājs” iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Rātslaukums, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0060, ir Bauskas
novada pašvaldībai piederošs zemesgabals ar platību 7678 m². Zemesgabala daĜa ar platību
540 m² bija iznomāta SIA „Bauskas Tirgotājs” tās īpašumā esošās veikala ēkas, būves kadastra
apzīmējums 4001 004 0060 002, uzturēšanai un apsaimniekošanai. Zemes nomas līguma termiĦš
beidzies 2012.gada 31.decembrī.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daĜas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.2. un 7.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līguma termiĦu ar SIA „Bauskas Tirgotājs”
par zemesgabala daĜas ar platību 540 m² Rātslaukumā, Bauskā iznomāšanu uz laiku
līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par dzīvokĜa īpašuma „Sarmas”–15, Vecsaules pagastā
dāvinājuma pieĦemšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.janvārī saĦemts un reăistrēts ar Nr.192 akciju
sabiedrības „ABLV Bank” iesniegums, kurā izteikta vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai
dzīvokĜa īpašumu „Sarmas” – 15, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4092 900 0038.
Izskatot akciju sabiedrības „ABLV Bank” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Vecsaules zemesgrāmatu
nodalījumu Nr. 100000084043 15 dzīvokĜa īpašums „Sarmas” – 15, Vecsaule, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 900 0038, pieder akciju sabiedrībai „ABLV Bank”.
DzīvokĜa īpašuma „Sarmas” – 15, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 900 0038, kopējā platība ir 62,7 m² un tā kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 1176.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daĜas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa
jautājumu risināšanā.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 15.panta pirmās daĜas 9.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
3.punktu un Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
akciju sabiedrības „ABLV Bank” dzīvokĜa īpašumu
1. PieĦemt dāvinājumā no
„Sarmas”- 15, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 900 0038.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu ar akciju sabiedrību „ABLV Bank” un reăistrēt dzīvokĜa
īpašuma tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
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Par dzīvokĜa īpašuma Nr.xxxx, Bauskā dāvinājuma pieĦemšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.februārī saĦemts E. B., personas kods xxxx,
iesniegums, kurā izteikta vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai dzīvokĜa īpašumu Nr.14,
Upmalas ielā 4, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 2879, ar nosacījumu, ka
pašvaldība sedz viĦas ārstēšanas izmaksas Jelgavas un Bauskas slimnīcā un komunālos
maksājumus par dzīvokli xxxx, Bauskā.
Izskatot E. B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
SaskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumu Nr. 406-14 dzīvokĜa īpašums Nr.xx, Upmalas ielā x, Bauskā, Bauskas nov., kadastra
Nr. 4001 900 2879, pieder E. B., personas kods xxxx. Veselības problēmu dēĜ E.B. ilgstoši
ārstējās Jelgavas un Bauskas slimnīcā un pašreiz ir ievietota vispārēja tipa pansionātā „Derpele”.
DzīvokĜa īpašuma Nr.x, Upmalas ielā x, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900
2879, kopējā platība ir 36,5 m² un tā kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmas datiem ir Ls 4873.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daĜas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa
jautājumu risināšanā.
ĥemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 15.panta pirmās daĜas 9.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekĜu mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu
un Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. PieĦemt dāvinājumā no E. B., personas kods xxxx, dzīvokĜa īpašumu Nr.x, Upmalas ielā
x, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 2879.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē ar E. B., personas kods xxxx, un reăistrēt
dzīvokĜa īpašuma tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
3. Segt no pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” budžeta līdzekĜiem
E.B. ārstēšanas izdevumus Jelgavas un Bauskas slimnīcā, nekustamā īpašuma nodokĜa,
komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu maksājumus par dzīvokli Upmalas ielā xx,
Bauskā.
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Par Saimnieciskās nodaĜas reglamenta grozījumu saskaĦošanu.
Ievērojot izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā kā rezultātā iestādē izveidota Transporta nodaĜa kā atsevišėa
struktūrvienība,
vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaĜas reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Saimnieciskās nodaĜas reglamenta grozījumu projekts uz 1 lp.
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Par Transporta nodaĜas reglamenta saskaĦošanu.
Vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.apakšpunkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Transporta nodaĜas reglamentu.
Pielikumā: Transporta nodaĜas reglaments uz 3 lp.
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Par transportlīdzekĜu iegādi.
Bauskas novada pašvaldībā ir saĦemts pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikums par transportlīdzekĜu iegādi pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Autotransporta parka optimizēšanas darba grupā ir izskatīts jautājums par
transportlīdzekĜa nepieciešamību Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele””, kā arī par transportlīdzekĜa nepieciešamību pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vajadzībām. Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” skolēnu parvadājumu veikšanai ir nepieciešams nomainīt
autobusus, kas apkalpo Jaunsaules un Codes skolu maršrutus, jo šo autobusu nolietojuma un
tehniskā stāvokĜa dēĜ nav lietderīga to tālāka ekspluatācija.
Ievērojot to, ka pašvaldības īpašumā nav atbilstošu transportlīdzekĜu, ko piešėirt šīm
iestādēm, autotransporta parka optimizēšanas darba grupas priekšlikums ir iegādāties lietotu
kravas-pasažieru automašīnu (kombi, izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 150000 km,
dzinēja tips dīzelis) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 5000,00 bez PVN;
lietotu vieglo-pasažieru automašīnu (izlaides gads no 2009., noskrējiens līdz 150000 km, dzinēja
tips dīzelis, ar visu riteĦu piedziĦu) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 9000,00
bez PVN; lietotu autobusu (izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 250000 km, dzinēja tips
dīzelis) ar sešpadsmit sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 12000,00 bez PVN; lietotu
autobusu (izlaides gads no 2003., noskrējiens līdz 500000 km, dzinēja tips dīzelis) ar ne mazāk
par četrdesmit deviĦām sēdvietām un ne mazāk par 30 stāvvietām, plānotā iegādes vērtība līdz
Ls 30000,00 bez PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt un izsludināt iepirkumus šādu transportlīdzekĜu iegādei Bauskas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām:
1.1. lietotas kravas-pasažieru automašīnas iegādi (kombi, izlaides gads no 2008., noskrējiens
līdz 150000 km, dzinēja tips dīzelis) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz
Ls 5000,00 bez PVN;
1.2. lietotas vieglās-pasažieru automašīnas (izlaides gads no 2009., noskrējiens līdz 150000
km, dzinēja tips dīzelis, ar visu riteĦu piedziĦu) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes
vērtība līdz Ls 9000,00 bez PVN;
1.3. lietota autobusa iegādi (izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 250000 km, dzinēja tips
dīzelis) ar sešpadsmit sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 12000,00 bez PVN;
1.4. lietota autobusa iegādi (izlaides gads no 2003., noskrējiens līdz 500000 km, dzinēja tips
dīzelis) ar ne mazāk par četrdesmit deviĦām sēdvietām un ne mazāk par 30 stāvvietām,
plānotā iegādes vērtība līdz Ls 30000,00 bez PVN.

2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”:
2.1. Transporta nodaĜas vadītājam Andrim Juškevicam sagatavot tehniskās specifikācijas un
iesniegt līdz 2013.gada 14.martam iepirkumu izsludināšanai iestādes „Bauskas novada
administrācija” Iepirkumu nodaĜā;
2.2. Iepirkuma nodaĜas vadītājam Andrim Rācenim izsludināt iepirkumus līdz 2013.gada
1.aprīlim.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai pēc iepirkumu
procedūru noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizĦēmuma saĦemšanai
iepirkuma īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā
Bauskas novada domes Vides un attīstības komiteja ir iesniegusi izskatīšanai Bauskas
novada domē priekšlikumu par jaunas amata vienības „arhitekts” izveidošanu Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienībā Bauskas novada Būvvalde.
Noklausoties Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka JāĦa FeldmaĦa ziĦojumu
par amata vienības izveidošanas pamatojumu, dome atzīst iesniegto priekšlikumu par atbalstāmu.
Jaunas amata vienības izveidošana rada nepieciešamību izdarīt attiecīgus grozījumu
iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā. Vienlaikus ar šo grozījumu izdarīšanu,
precizējami arī citu atsevišėu nolikuma punktu redakcijas un nolikuma 1.pielikums Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes struktūrshēma”. Turklāt,
iestādē tiek veikti organizatoriski pasākumi klientu apkalpošanas centra izveidošanā un
centralizētas apsardzes sistēmas izveidošanā administratīvajā ēkā Uzvaras ielā 21, Bauskā, kā
rezultātā likvidējamas divas no trim amata vienībām „ēkas un teritorijas uzraugs”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daĜu, kas noteic,
ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu
pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), ar 4 balsīm „pret”
(A.Feldmanis, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale), ar 1 balsi „atturas” (T.Millgrāve), NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā
šādus grozījumus:
1. Svītrot 3.punktā vārdus „ir juridiska persona, tā”.
2. Svītrot 5.punktā vārdu „juridiskā”.
3. Izteikt nolikuma 1.pielikumu jaunā redakcijā, iekĜaujot tajā struktūrvienību „Transporta
nodaĜa”.
4. Papildināt nolikuma 2.pielikuma sadaĜu „Bauskas novada Būvvalde” ar 4.punktu, iekĜaujot
jaunu amata vienību „Arhitekts” ar mēnešalgu Ls 700.
5. Svītrot nolikuma 2.pielikuma sadaĜā „Saimnieciskā nodaĜa” 19. un 20.punktu.
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