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Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Latvija dejo” izdošanai
Bauskas Kultūras centrā 2013.gada 19.martā saņemts Elgas Drulles iesniegums, kurā
izteikts lūgums Bauskas novada domei iespēju robežās finansiāli atbalstīt grāmatas „Latvija
dejo” izdošanu. Grāmatā būs redzami deju svētku spožākie fotoattēli no grandiozajiem
uzvedumiem Daugavas stadionā, kā arī apraksti un attēli par Latvijas deju kolektīviem, tajā
skaitā arī par Bauskas novada kolektīviem. Grāmatas nodaļā „Izcilie Latvijas deju ansambļi” tiks
atspoguļoti 32 Latvijas Tautas deju ansambļi – arī TDA „Jandāls” radošais portrets. Grāmatas
izdošanu ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķirot finansējumu Ls 500,00. Paredzēts, ka
grāmata „Latvija dejo” tiks izdota SIA „Petrovskis un Ko” tipogrāfijā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt grāmatas „Latvija dejo” izdošanu, piešķirot finansējumu SIA „Petrovskis un
Ko” Ls 250 apmērā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
3. Noslēgt ar Elgu Drulli un SIA „Petrovskis un Ko” grāmatas „Latvija dejo” izdošanas
finansēšanas līgumu.
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma naudas
un nokavējuma naudas dzēšanu paju sabiedrībai „Līdums”
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, Ekonomikas un finanšu nodaļa
konstatēja, ka paju sabiedrībai „Līdums”, reģistrācijas Nr.53603000601, ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Ls 326,19 (tai skaitā pamatparāds Ls 160,04, ar to saistītais pamatparāda
palielinājums Ls 31,13 un nokavējuma nauda Ls 135,02).
Saskaņā ar informāciju no Lursoft maksātnespējas datu bāzes paju sabiedrībai „Līdums”,
reģistrācijas Nr.53603000601, 2000.gada 16.novembrī ir pasludināta maksātnespēja. Ar
Zemgales apgabaltiesas Aizkrauklē 2000.gada 17.novembra lēmumu lietā Nr.2-345/2000-10
paju sabiedrībai „Līdums” ierosināta maksātnespējas lieta. Ar Zemgales apgabaltiesas
Aizkrauklē 2001.gada 11.janvāra lēmumu lietā Nr.C06034500 paju sabiedrībai „Līdums” tiek
pasludināta maksātnespēja. 2001.gada 7.jūnijā uzsākta bankrota procedūra. Ar Zemgales
apgabaltiesas Aizkrauklē 2006.gada 10.maija lēmumu lietā Nr.C06034500 paju sabiedrībai
„Līdums” pabeigta bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 146.punkts nosaka, ka nodokļu
maksātājiem, kuriem maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process uzsākts līdz 2010.gada 31.oktobrim, nokavēto nodokļu maksājumu
dzēšanu vai piedziņu bezstrīda kārtībā veic, piemērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25., 25.2 un 26.pantu redakcijā, kāda bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” redakcijas, kāda bija spēkā līdz 2010.gada
31.oktobrim, 25.panta pirmās daļas 1.punkts un 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību
budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda
palielinājuma naudas un nokavējuma naudas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) – ja ar tiesas
nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta dzēš attiecīgās
pašvaldības.
No minētā izriet, ka bankrotējušās paju sabiedrības „Līdums”, reģistrācijas
Nr.53603000601, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 326,19 (tai skaitā pamatparāds Ls
160,04, ar to saistītais pamatparāda palielinājums Ls 31,13 un nokavējuma nauda Ls 135,02)
dzēš Bauskas novada pašvaldība.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome secina, ka paju sabiedrībai „Līdums”,
reģistrācijas Nr.53603000601, kurai pabeigta bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas
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process, nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 326,19 (tai skaitā pamatparāds Ls 160,04, ar to
saistītais pamatparāda palielinājums Ls 31,13 un nokavējuma nauda Ls 135,02) ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 146.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” redakcijas, kāda bija spēkā no līdz 2010.gada 31.oktobrim,
25.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo daļu un ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Dzēst paju sabiedrības „Līdums”, reģistrācijas Nr.53603000601, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 326,19 (tai skaitā pamatparāds Ls 160,04, ar to saistītais pamatparāda palielinājums
Ls 31,13 un nokavējuma nauda Ls 135,02).
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Par dzīvojamās telpas Salātu ielā xxxx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2013.gada 9.aprīļa Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts A.E., dzīvesvietas adrese: Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa
lūdz dzīvojamās telpas Salātu ielā xxxx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo vecāmāte L.L.,
kas bija dzīvokļa īrniece, 2011.gada 31.oktobrī mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada
pašvaldībā 2013.gada 12.martā.
Izskatot A.E. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece L.L. 2011.gada 31.oktobrī
mirusi.
A.E. Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. deklarēta 1997.gada 7.augustā, viņas māte
R.E., dzimusi xxxxxx., deklarēta 1981.gada 13.novembrī.
R.E. piekritusi dzīvojamās telpas Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanai ar A.E.
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 05.02.2012.izziņas Nr.1-6/4 „Par īres dzīvokļa Salātu
ielā xxxx, Bauskā maksājumiem” redzams, ka minētajām personām nav īres maksas un
maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar A.E.,
personas kods xxxxx-xxxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
A.E.
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 nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”, Ozolainē,
Vecsaules pagastā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”, Ozolainē,
Vecsaules pagastā nomas līguma termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu ar I.K. par telpu nomu
daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”, Ozolainē, Vecsaules pagastā uz laiku līdz 2015.gada
30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” veikt grozījumus
noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxx”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.aprīlī saņemts I.B. iesniegums, kurā izteikts lūgums
atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „xxx”, Īslīces pagastā.
Izskatot I.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxx”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxxx, sastāv no
zemes vienības ar platību 0,4887 ha, kadastra apzīmējums xxxxx, un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000516171.
Uz zemesgabala atrodas I.B. īpašumā esošā būve – kūts ar būves kadastra apzīmējumu
xxxxx.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).
Saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatas nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000519563 I.B. pieder nekustamais īpašums „xxx”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.xxxxx, un sastāv no kūts ēkas ar būves kadastra apzīmējumu xxxxx.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,4887 ha platībā,
kadastra apzīmējums xxxxx.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „xxxx”
zemes vienībām Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „PK Mežs” iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.29/697) ar lūgumu mainīt nekustamā
īpašuma „xxxx”, kadastra Nr. xxxxx, zemes vienībām zemes lietošanas mērķi uz zemi, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Nekustamā īpašuma „xxxx”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr. xxxxx,
sastāvā ir trīs zemes vienības: zemes vienība 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx,
zemes vienība 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un zemes vienība 5,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx. Saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. xxxxx nekustamais īpašums „xxxx” pieder sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „PK Mežs”.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr. xxxxx, zemes vienībām reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr. xxxxx, zemes
vienībai 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un zemes vienībai 5,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir
mežsaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un
18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „xxxx”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr. xxxxx, zemes vienībai 21,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxx un zemes vienībai 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība” (kods 0101) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201).
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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Par domes priekšsēdētāja V.Veipa ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 22.aprīlī saņemts domes priekšsēdētāja
Valda Veipa iesniegums par 2012.gada papildatvaļinājuma atlikušās daļas pārcelšanu sakarā ar
darbnespējas lapām „A” un „B” papildatvaļinājuma laikā un ikgadējā atvaļinājuma daļas –
vienas kalendāra nedēļas – piešķiršanu.
Domes priekšsēdētājam Valdim Veipam ar 2012.gada 28.novembra Bauskas novada
domes lēmumu tika piešķirta papildatvaļinājuma atlikusī daļa – piecas darba dienas no
2012.gada 27.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim. Papildatvaļinājuma laikā tika iesniegtas
divas darbnespējas lapas „A” un viena darbnespējas lapa „B” (par laika periodiem no
27.12.2012. līdz 01.01.2013., no 02.01.2013. līdz 05.01.2013., no 06.01.2013. līdz 11.01.2013.)
– kopā neizmantots 2012.gada papildatvaļinājums – piecas darba dienas.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Bauskas
novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un
atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem” 9.punktu, 15.punktu, 22.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Veips), NOLEMJ:
1. Pārcelt sakarā ar darbnespējas lapām „A” un „B” 2012.gada papildatvaļinājuma laikā
Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim Veipam neizmantoto papildatvaļinājuma
atlikušo daļu – 5 darba dienas – no 2013.gada 7.maija līdz 2012.gada 13.maijam.
2. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim Veipam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu – no 2013.gada 14.maija līdz 2013.gada
21.maijam.
3. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim Veipam pabalstu, aizejot ikgadējā
apmaksātā atvaļinājumā 50 % apmērā no mēnešalgas.
4. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Valda Veipa pienākumus viņa papildatvaļinājuma un
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības konsolidēto 2012.gada pārskatu.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 7.p.

Par projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana 2.kārta”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldībā, 2013.gada 8.aprīlī, saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājas B.Marčenkovas iesniegums, kurā lūgts
līdzfinansēt projektu „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana 2.kārta”. Projektu
plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Atbalsta
intensitāte pašvaldībām ir līdz 90 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.
2012.gada 28.jūnijā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” sagatavoja, un iesniedza projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta Grenctāles kultūras nama galvenās ieejas
durvju nomaiņa, sānu ieejas lieveņa un durvju rekonstrukcija, kā arī elektroapgādes tīkla
rekonstrukcija. Lai doktorātu un bibliotēku varētu apmeklēt māmiņas ar maziem bērniem un
iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, pie sānu ieejas tika izbūvēts panduss.
Lai nodrošinātu visiem novada iedzīvotājiem pieejamību kultūras pasākumiem, kas
notiek Grenctāles kultūras namā, ir nepieciešams turpināt kultūras nama pieejamības
uzlabošanu, rekonstruējot galvenās ieejas lieveni. Galvenās ieejas lievenis brīvdabas pasākumu
laikā tiek izmantots, arī kā brīvdabas estrāde, jo ir pietiekami plašs un virs tā ir izbūvēts
uzjumtenis.
Šobrīd galvenās ieejas lievenis ir izdrupis, kāpieni izļodzījušies un izdrupuši.
Rekonstruējot galvenās ieejas lieveni, tiks paredzēta lietusūdens novadīšana no lieveņa
lietusūdens notekcaurulēm, kas šobrīd bojā ēkas ārsienas. Priekšlaukums pie galvenās ieejas ir
izklāts ar betona plātnēm, kas ir izdrupušas. Lai nodrošinātu pieeju kultūras namam
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, ir nepieciešams uzbūvēt pandusu un piegulošo teritoriju
ieklāt ar betona bruģi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” sagatavot un
līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības
11
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3.

4.
5.

uzlabošana 2.kārta” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 48 314,86, t.sk. PVN 21 % Ls 8 385,22,
ELFLA līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18 000,00,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 30 314,86, t.sk. 10 % no
attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2 000,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 28 314,86.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budžeta līdzekļiem.
Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” vadītāju.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 12.p.

Par Pētera Upelnieka iesniegumu
Bauskas Kultūras centrā 2013.gada 10.aprīlī saņemts dziedātāja Pētera Upelnieka
iesniegums, kurā izteikts lūgums atbalstīt viņa dalību starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā
„Jaunais vilnis” pusfinālā. Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Jaunais vilnis 2013” ir
viena no retajām iespējām, kurā latviešu dziedātāji var parādīt savu talantu plašākai auditorijai
Krievijā un Eiropā. Lai piedalītos konkursa pusfinālā, Pēterim Upelniekam bija jānokļūst
Maskavā, kur dalībnieku vērtēšana noritēja trīs dienas. Pēteris Upelnieks lūdz Bauskas novada
domei finansiāli atbalstīt viņa dalību starptautiskajā jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis
2013” pusfinālā Maskavā no 2013.gada 23. līdz 25.aprīlim. Atbilstoši konkursa izmaksu tāmei
finansējums ir Ls 359.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Pēteri Upelnieku, piešķirot finansējumu Ls 300 apmērā dalībai starptautiskajā
jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” pusfinālā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 15.p.

Par dzīvojamās telpas Baznīcas ielā xx, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.martā saņemts A.M. un K.M., dzīvesvieta:
„xxxx”, Codes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņi lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
Baznīcas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Bauskas daļas 2012.gada 29.aprīļa akta par
ugunsgrēku Nr. 12-9444 „xxxx”, Codes pag., Bauskas nov. kopija.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu 2013.gada 23.aprīļa dzīvojamās telpas Baznīcas ielā xx, Bauskā, Bauskas
nov. apskates akts par minētās telpas piemērotību dzīvošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome vai tās deleģētā institūcija neatliekami sniedz šā panta
ceturtajā daļā noteikto palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā
telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgajās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja;
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt uz noteiktu laiku un dzīvokļu komisijas 2013.gada 9.aprīļa sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Baznīcas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt A.M., personas kods xxxxx-xxxxx, ģimenē 4 cilvēki, dzīvojamo telpu Baznīcas ielā
xx, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 57,3 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.oktobrim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar A.M. noslēgt dzīvojamās telpas Baznīcas ielā xx, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu.
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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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 18.p.

Par dzīvojamās telpas „Bērzkalni xxx, Īslīces pagastā īres līguma grozīšanu
2013.gada 9.aprīļa Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts P.B., dzīvesvietas adrese: „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag. īres līgumu
noslēgt ar viņu, jo iepriekšējais dzīvokļa īrnieks 2013.gada 2.martā miris. Iesniegums saņemts
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.martā.
Izskatot P.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. īrnieks V.G. 2013.gada
2.martā miris.
P.B. „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. deklarēts 1989.gada 26.jūnijā.
SIA „Īslīces ūdens” 22.03.2013.izziņa Nr.3 „Par komunālajiem maksājumiem” apliecina,
ka dzīvoklim „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. nav īres maksas un
maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
P.B., personas kods xxxxx-xxxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
noslēgt dzīvojamās telpas „Bērzkalni xxx Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
P.B.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 21.p.

Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 001 0046 Īslīces pagastā
nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.aprīlī saņemts I.B. iesniegums, kurā izteikts
lūgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, nodot
īpašumā bez atlīdzības zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4068 001 0046 Īslīces pagastā.
Izskatot I.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxx”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 001 0046,
sastāv no zemes vienības ar platību 2778 m², kadastra apzīmējums 4068 001 0046, un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000517042.
Uz zemesgabala atrodas par pajām privatizēta 4 dzīvokļu dzīvojamā māja, būves kadastra
apzīmējums 4068 001 0046 001, kūts, būves kadastra apzīmējums 4068 001 0046 002, un
šķūnis,
būves kadastra apzīmējums 4068 001 0046 003.
I.B., pamatojoties uz 09.08.1993. vienošanos par mantas nošķiršanu, ir ieguvusi īpašumā
dzīvokli Nr.3 un saimniecības ēku.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā daļā
noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa kopīpašuma domājamo daļu un
nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemesgabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Savukārt iepriekšminētā likuma 75.panta ceturtā daļa paredz, ka par pajām privatizētu dzīvokļu
īpašniekiem valsts un pašvaldību zemesgabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez
atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „xxx”, Īslīces pag., Bauskas nov. piesaistīto zemesgabalu,
kadastra apzīmējums 4068 001 0046, 2778 m² platībā proporcionāli katra dzīvokļa kopīpašuma
domājamai daļai.
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2. Uzdot Bauskas novada Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijai noslēgt ar
dzīvokļu īpašniekiem vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
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prot.Nr.9, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa x, Bauskas
ielā xx, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.x, Bauskas ielā xx,
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.x, Bauskas ielā xx,
Dāviņu pagastā ar platību 71,00 m². Dzīvoklis ir izīrēts T.M., un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis,
ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.x, Bauskas ielā xx, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 71,00 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m²,
710/19092 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.x, Bauskas ielā
xx, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 71,00 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums xxxxx, ar platību 2177 m², 710/19092 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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prot.Nr.9, 27.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxxx un xxxx apvienošanu ar
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx, piekritību, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Mežotnes
pagastā
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības Z.P. uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx, A.K. uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un I.B.
uz zemes vienību 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx. Z. P., A.K. un I.B. nav
noslēgušas zemes nomas līgumus.
Zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, zemes vienība 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxxun zemes vienība 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxxxrobežojas viena ar otru un atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijā.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikts, ka nacionālās nozīmes lauksaimniecības
teritorijas minimālā platība ir 10 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības 0,3 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxxxun zemes vienība 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxxx, jāpievieno
zemes vienībai 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, izveidojot vienu zemes vienību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.punktu , Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu v un zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxx pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx
atbilstoši grafiskajam pielikumam un izveidot kā vienu zemes vienību.
2. Noteikt, ka jaunizveidotā zemes vienība 1,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx, piešķirt nosaukumu „xxx”.
4. Zemes vienībai 1,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxnoteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.9, 30.p.

Par līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija”
2008.gada 15.decembrī tika nodota ekspluatācijā Bauskas pils rekonstrukcijas 1.kārta.
Atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli ” Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk–
VID) tika sniegta informācija par Bauskas pils rekonstrukcijas laikā būvniecībai atskaitīto
pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa summu Ls 182 822 apmērā, ievērojot objekta
izmantošanas proporciju apliekamajiem un neapliekamajiem darījumiem no budžeta.
Turpmāko 10 gadu laikā katru gadu jāsniedz informācija VID par iepriekšējā gadā
veiktajiem darījumiem un jāveic priekšnodokļa korekcija atbilstoši apliekamo un neapliekamo
darījumu proporcijai.
Sakarā ar to, ka 2012.gadā nebija noslēgts neviens līgums par Bauskas pils kafejnīcas
un viesnīcas telpu nomu, apliekamajiem darījumiem ir mazāks īpatsvars (8,61 %), salīdzinot ar
rekonstrukcijas gaitā pielietoto proporciju priekšnodokļa atskaitīšanai (39,45 %). Līdz ar to
pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācijā veicama priekšnodokļa korekcija par Ls 14 292
un minētā summa līdz 2013.gada 1.maijam jāsamaksā valsts budžetā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Paredzēt līdzekļus Ls 14 292 (četrpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit divi lati) apmērā
iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta sadaļas „Saimnieciskā nodaļa” izmaksu
postenī „Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi” pievienotās vērtības nodokļa samaksai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai veikt līdzekļu pārkārtojumu iestādei „Bauskas novada administrācija”
2013.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros, izvērtējot izpildi citās budžeta sadaļās.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 34.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 17.aprīļa atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” skolotājai
direktora vietniecei izglītības jomā Ludmilai Baltrušaitei par ilggadēju un radošu
pedagoģisko un sabiedrisko darbu Bauskas novadā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Griķu
pamatskola”).
2. Bauskas novada pašvaldības Tautas fotostudijas „Bauska” ilggadējam dalībniekam
fotogrāfam Mārim Kreitenbergam par ilggadēju un radošu sabiedrisko darbu tautas
fotomākslas popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
3. Bauskas novada pašvaldības Tautas fotostudijas „Bauska” ilggadējam dalībniekam
fotogrāfam Arnim Indrikam par ilggadēju un radošu sabiedrisko darbu tautas fotomākslas
popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
4. Bauskas novada pašvaldības Tautas fotostudijas „Bauska” ilggadējam dalībniekam
fotogrāfam Laimonam Šulcam par ilggadēju un radošu sabiedrisko darbu tautas fotomākslas
popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
5. Bauskas novada pašvaldības Tautas fotostudijas „Bauska” ilggadējai dalībniecei fotogrāfei
Jadvigai Šlosbergai par ilggadēju un radošu sabiedrisko darbu tautas fotomākslas
popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
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2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 5.p.

Par aizņēmumu projekta „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” īstenošanai
2012.gada 26.jūnijā noslēgta „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” īstenošanu Nr.SM2012/33” starp Bauskas novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”
14.panta pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” īstenošanai Ls 3 026
743 (trīs miljoni divdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs lati) vai ekvivalentu
summu eiro valūtā, aizņēmumu sadalot pa gadiem: 2013.gadā – 1 826 743 (viens miljons
astoņi simti divdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs lati) un 2014.gadā – 1 200 000
(viens miljons divi simti tūkstoši latu).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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prot.Nr.9, 9.p.

Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zaļajā ielā 1, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.aprīlī saņemts SIA „MK-BŪVE” valdes locekļa
Mareka Miļjus iesniegums, reģ.Nr.3-14.7/885, kurā norādīts, ka no Bauskas novada Būvvaldes
saņemts atteikums izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu par būvniecības ieceri
dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā rekonstrukcijai par biroja un
pakalpojuma ēku ar piebūvi sabiedriskās ēdināšanas telpām un būvvaldes lēmums izstrādāt
zemesgabalam Zaļajā ielā 1, Bauskā detālplānojumu.
Saskaņā ar Bauskas novada teritorijas plānojumu 2012.–2023.gadam zemesgabala Zaļajā
ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, kad.Nr. 4001 004 0095, atļautā (plānotā) izmantošana ir
mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), kurā pieļaujama Bauskas pilsētā pie maģistrālajām ielām –
vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts vai sabiedriskā iestāde, vai
atklāta sporta būve, ja to paredz detālplānojums vai veikta būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūra ar pozitīvu iznākumu.
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 28.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas
dokumentiem” 34.1 un 101. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 1, Bauskā, Bauskas
novadā, kad.Nr.4001 004 0095.
2. Apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.
3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju SIA „Reģionālie projekti” valdes
locekli Līnu Dimitrijevu.
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prot.Nr.9, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” un pašvaldības ceļa posma seguma
uzlabošanu
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” (turpmāk – pansionāts) telpu uzturēšanu atbilstoši higiēnas prasībām sociālās aprūpes
institūcijās, ņemot vērā pansionāta direktora 2013.gada 2.aprīļa iesniegumu, kurā norādīts, ka
nepieciešams uzlabojums pašvaldības ceļa posmam gar Vispārējā tipa pansionāta „Derpele”
struktūrvienības „Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs” ēku, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” veiktā zemsliekšņa iepirkuma
rezultātu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 42.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.
3.

Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””,
virtuves remontam Ls 1569.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Uzdot „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai sniegt priekšlikumu līdz
2013.gada 10.maijam par pašvaldības ceļa posma Īslīces pagastā B4 Īslīči – Pāce seguma
uzlabošanu gar Vispārējā tipa pansionāta „Derpele” struktūrvienības „Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrs” ēku.
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2013.gada 25.aprīlī

prot.Nr.9, 16.p.

Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā xx, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.aprīlī saņemts K.B., pēdējā dzīvesvieta: Miera iela
xx, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Plūdoņa ielā
xx, Bauskā, Bauskas nov., jo šobrīd ir bez jebkādas dzīvojamās platības.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās K.B. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2013.gada 12.februāra lēmumu
„Par K.B. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” (12.02.2013. protokols Nr.3, 7.p.) minētā
persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks” 09.04.2013.izziņa
Nr.1-9/16 „Par atbrīvoto dzīvojamo platību Plūdoņa ielā xx, Bauskā”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un
bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām un Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā
arī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2013.gada 9.aprīļa sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Plūdoņa ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt K.B., personas kods xxxxx-xxxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu Plūdoņa ielā
xx, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 23,30 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.oktobrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā ar K.B. noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā xx, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu.
5. Izslēgt K.B. no palīdzības saņemšanas reģistra.
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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prot.Nr.9, 19.p.

Par dzīvojamās telpas „Ceplis xxx, Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu
2013.gada 9.aprīlī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts
S.K., dzīvesvietas adrese: „Ceplis xxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā
viņš lūdz dzīvojamās telpas „Ceplis xxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumu
noslēgt ar viņu, jo tēvs A.K., kas bija dzīvokļa īrnieks, 2013.gada 21.februārī miris. Iesniegums
saņemts Mežotnes pagasta pārvaldē 2013.gada 3.aprīlī.
Izskatot S.K., iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa „Ceplis xxxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īrnieks A.K. 2013.gada
21.februārī miris.
S.K. „Ceplis xxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. deklarēts 1995.gada 18.janvārī,
viņa brāļi: K.K., dzimis xxxxxx., deklarēts 2003.gada 17.februārī, D.K., dzimis xxxxxx.,
deklarēts 2004.gada 15.martā; pusmāsas: K.K., dzimusi xxxxxx., deklarēta 2009.gada 23.martā,
S.K., dzimusi xxxxxx., deklarēta 2010.gada 4.novembrī.
B.O. un viņas meitas: L.O., dzimusi xxxxxx., I.O., dzimusi xxxxxx., „Ceplis xxx, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov. deklarētas 2010.gada 12.jūlijā.
B.O. ar Bauskas bāriņtiesas 2012.gada 9.oktobra lēmumu Nr. 1-6/161 „Par aizbildņa iecelšanu
K.K. un D.K.” iecelta par aizbildni K.K. un D.K.
S.K. ir A.K. pilngadīgais dēls.
Mežotnes pagasta pārvaldes 10.09.2012.izziņa Nr.1-6/35 „Par dzīvokļa „Ceplis xxx,
Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. maksājumiem” apliecina, ka īres maksas un maksājumu,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda nav.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Ceplis xxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar S.K., personas kods xxxxx-xxxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas „Ceplis xxx, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar S.K.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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prot.Nr.9, 22.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr.4046 007 0063 Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4046 007 0063
Brunavas pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums „Ūdenstornis Saules”,
Brunavas pagastā, kadastra Nr. 4046 007 0063, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums
4046 007 0063, ar platību 0,4769 ha, artēziskās akas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0063
002, un sūkņu mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0063 003. Artēzisko aku un sūkņu
māju izmanto zemnieku saimniecība „xx”, un tā izteikusi vēlmi šo nekustamo īpašumu
iegādāties, lai varētu turpmāk to uzturēt un apsaimniekot.
Nekustamais īpašums zemesgrāmatā reģistrēts uz Bauskas novada pašvaldības vārda, un
pašvaldības funkciju veikšanai tas nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu
un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Ūdenstornis Saules”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0063, kas sastāv
no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 007 0063, ar platību 0,4769 ha, artēziskās akas,
būves kadastra apzīmējums 4046 007 0063 002, un sūkņu mājas, būves kadastra apzīmējums
4046 007 0063 003.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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prot.Nr.9, 25.p.

Par nekustamā īpašuma „xxx” Vecsaules pagastā sadales apstiprināšanu,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.martā saņemts B.S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.29/239), kurā izteikts lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas
Bauskas novada Vecsaules pagastā, zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
012 0058 un zemes vienības 14,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0027 vienu zemes
vienību aptuveni 13,4 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai 3,8 ha platībā piešķirt nosaukumu
„xx”.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.
xxxxx pieder B.S. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000036152.
Nekustamais īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxxxx, ar kopējo platību 18,2 ha sastāv no
divām zemes vienībām – zemes vienības 14,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un ēkas
uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums xxxxx) un zemes vienības 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxx.
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienības 3,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx atdalīšanai nav nepieciešama, jo zemes īpašniece lūdz atdalīt no nekustamā
īpašuma atsevišķu zemes vienību, sīkāk to nesadalot.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxx” sastāvā esošajai zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxxx un zemes vienībai 14,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0027 reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxx ir mežsaimniecība.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxx sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Atbilstoši Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.apakšpunktam par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus,
pašvaldība izdod administratīvo aktu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
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kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.apakšpunktu, Aizsargjoslu likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut B.S. no nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada
Vecsaules pagastā, kadastra Nr.xxxxx, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, atdalīt
zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, izveidojot no tās jaunu
atsevišķu īpašumu.
2. Zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,
kods 0101, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, kods
0201.
3. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx, piešķirt nosaukumu „xx”.
4. Atļaut B.S. no nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules
pagastā, kadastra Nr.xxxxx, zemes vienības 14,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxxxatdalīt vienu zemes vienību aptuveni 13,4 ha platībā saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
6. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem XXXXX un
XXXX piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Mežotnes pagastā
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības Z.P. uz zemes vienību 0,14 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx un L.G. uz zemes vienību 0,11 ha platībā ar kadastra xxxxx. Z.P. un L.G. nav
noslēgušas zemes nomas līgumus.
Zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un zemes vienība 0,11 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx atrodas lauksaimniecības teritorijā.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” noteikts, ka lauksaimniecības teritorijas minimālā
platība ir 1 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un zemes vienība
0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx ir starpgabali, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāmi uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Izveidot nekustamo īpašumu no zemes vienības 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072
003 0039 un zemes vienības 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0089 un piešķirt
tam nosaukumu „xxx”.
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3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu xxxxx un xxxxx noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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Par Izglītības nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Valda Veipa ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītāja amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 21.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā
izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieņemšana darbā iepriekš saskaņojama ar
domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot Ģirta Bernauta (deklarētā dzīvesvieta: Kareivju iela xxx, Bauska, Bauskas nov.),
kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas vadītāja amatam.
2. Uzdot Ģirtam Bernautam izstrādāt un līdz 2013.gada 13.maijam iesniegt Bauskas novada
domes priekšsēdētājam Izglītības nodaļas reglamenta projektu.
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Par līdzfinansējumu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”
Projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” (turpmāk – Konkurss) Bauskas
novadā otro gadu organizē biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk – Biedrība)
sadarbībā ar Bauskas novada domi un Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (turpmāk - KNHM) Sabiedrība ar dvēseli aktivitātes ietvaros. KNHM
projektu Kern met Pit jeb Sabiedrība ar dvēseli iesāka 1978.gadā. Konkursa mērķis ir uzlabot
dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī
veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus
sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Konkurss Bauskas novadā tika izsludināts no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada
15.martam. Saņemts 41 projektu pieteikums, no kuriem atbalstīta 21 projekta ideja. Projekta
īstenošanas periods – no līguma parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2013.gada 1.jūnija) līdz
2013.gada 30.augustam. (Projektu konkursa nolikumu skatīt 1.pielikumā.)
Apstiprināto projektu ietvaros paredzētās darbības – bērnu rotaļu un sporta laukumu
ierīkošana, daudzdzīvokļu ēku vai apkārtnes labiekārtošana, koplietošanas telpu un jumtu
remontēšana, atpūtas vietu izveide, dažādu pasākumu, nometņu organizēšana, tērpu izgatavošana
u.c. (skatīt apstiprināto projektu sarakstu 2.pielikumā).
2012.gada Konkursam KNHM finansējums projektu īstenošanai tika nodrošināts pilnā
apmērā, savukārt 2013.gadā saskaņā ar 2013.gada 26.janvārī noslēgto līgumu starp Biedrību un
KNHM 50 % apmērā jeb EUR 7 500. Otru finansējuma daļu EUR 7 500 jeb Ls 5 271 plānots
nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta.
Divas grupas, kuru īstenotie projekti tiks atzīti par labākajiem, saņems naudas balvas, katra EUR
500 apmērā. Konkursa balvas paredzēts izlietot realizēto projektu uzlabošanai, tās finansē
KNHM.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” atbalstīto 21 projekta (projektu
saraksts pielikumā) īstenošanai nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 7 500 jeb Ls 5 271 (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit viens lats) no iestādes
„Bauskas novada administrācija” 2013.gada līdzekļiem budžeta sadaļā „Līdzfinansējums
biedrībām ELFLA projektu īstenošanai”, ieskaitot tos biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” norādītajā kontā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par nometņu darbības saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.
Diennakts nometne „Margrietiņu pļava”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 17.06.2013. līdz 21.06.2013. Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 10 līdz 11 gadiem un 7 pedagogi.
2.
Diennakts nometne „Jampadracis Jaunsaulē”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 01.07.2013. līdz 05.07.2013. Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 12 līdz 13 gadiem un 7 pedagogi.
3.
Dienas nometne „Rūķu vasaras skola”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 08.07.2013. līdz 12.07.2013. Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādē „Bauskas pilsētas pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem un 7 pedagogi.
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