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 30.maijā

prot.Nr.11, 2.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla
palielināšanai
Ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”
saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par deleģēšanas līguma termiņa
pagarināšanu ar SIA „VIDES SERVISS” laika periodā līdz 2015.gada 31.martam ir deleģēti
pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpstoši uzdevumi, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu
uzturēšana;
nolūkā stiprināt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības spējas nodrošināt
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus – nodrošinātu ielu uzturēšanas tehnikas iegādes daļēju
finansēšanu,
noklausoties Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Feldmaņa ziņojumu par
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli, iespējām un uzņēmuma attīstības plāniem saistībā ar ielu
uzturēšanas tehnikas iegādi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 15.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta
pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda līdzekļiem
SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai Ls 40 000 (četrdesmit tūkstoši latu).
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Par finansējuma piešķiršanu SIA „Sporta komplekss Mūsa”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 14.maijā saņemts SIA ,,Sporta komplekss Mūsa”
valdes priekšsēdētāja E.Maišeļa iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.18/1220), kurā izteikts lūgums
piešķirt finansiālu atbalstu FIA Eiropas čempionāta I posma autokrosā sarīkošanai
Mūsas trasē, Bauskā, kas tiek organizēts 2013.gada 25.maijā un 26.maijā. Iesniegumā norādīts,
ka sporta komplekss Mūsa ir ieguvis Latvijas valsts Nacionālās autosporta bāzes statusu. Mūsas
trase ir saņēmusi Starptautiskās Automobiļu Federācijas atzinumus par drošāko trasi un labāk
organizētajiem čempionu sacensību posmiem visā Eiropā. Kopš 1990.gada Mūsas trasē FIA
Eiropas čempionāta posmi notiek katru gadu. Šogad aprit 35 gadi kopš Mūsas trasē notikušas
pirmās sacensības, turklāt šā gada 25.maijā un 26.maijā notika Eiropas autokrosa sezonas
atklāšanas sacensības. Uz sacensībām pieteikušies 93 sportisti no 15 Eiropas valstīm.
Pašvaldība, realizējot savas autonomās funkcijas atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktam, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Savukārt Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības, veicinot
veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta
sacensības.
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā ir paredzēts finansējums Eiropas
čempionāta rīkošanai Mūsas trasē Ls 996,00 apmērā. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja
2013.gada 15.maijā atzinusi, ka papildus paredzētajam pašvaldības budţeta finansējumam ir
piešķirami Ls 500,00 Eiropas čempionāta autokrosa rīkošanai Mūsas trasē, kopā Ls 1 496,00.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele” Ls 500 (pieci
simti lati) Eiropas čempionāta autokrosā sarīkošanai.
2. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele” piešķirtais
finansējumu Ls 1 496 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši lati), kas paredzēts
Eiropas čempionāta autokrosā sarīkošanai, piešķirams SIA „Sporta komplekss Mūsa”
FIA Eiropas čempionāta I posma autokrosā sarīkošanai Mūsas trasē, Bauskā, 2013.gada
25.maijā un 26.maijā.
3. Noslēgt ar SIA „Sporta komplekss Mūsa” FIA Eiropas čempionāta I posma autokrosā
sarīkošanas finansēšanas līgumu.
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Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību literatūras iegādei
Saskaņā ar likumu „Par valsts budţetu 2013.gadam”, Izglītības un zinātnes ministrijas
programmas „Vispārējā izglītība” apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir apstiprināta
dotācija Bauskas novada pašvaldībai Ls 15951 apmērā.
Mācību literatūras iegādei piešķirtie valsts budţeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.124 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budţeta līdzekļu sadali 2013.gadam” paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt valsts budţeta dotācijas Ls 15951 sadali saskaņā ar pielikumu mācību literatūras
iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
Pielikumā:
Valsts budţeta dotācijas mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēm sadale 2013.gadam uz 1 lp.
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Valsts budžeta dotācijas mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm sadale
2013.gadam

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

Skolēnu skaits
03.09.2012.
346
563
187

Iedalītie līdzekļi (Ls)
2013.g.
2168
3527
1172

283
116
85
231
91
84
81
127
352
2546

1773
727
533
1447
570
526
507
796
2205
15951
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Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta valsts
budţeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai” 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotācijas rezerves fonda izlietojumu pašvaldības izglītības iestādēm Ls
5116 saskaņā ar likvidētās Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” vadītājas rīkojumiem, lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem,
kuri aizvietojuši slimības dēļ promesošu pedagogu, atvaļinājuma kompensācijas samaksu
pedagogiem, izbeidzot darba attiecības, kā arī pedagogam uzsākot darbu vakances
aizpildīšanas gadījumā.
2. Piešķirt papildu mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm – pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk –VSAOI) Ls 5116 saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā:
Papildu mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.augustam sadale uz 1 lp.
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Papildu mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam

Izglītības iestādes
Papildu mērķdotācija 2013.g 8 mēnešiem (Ls)

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pamatskola
Bauskas sākumskola
Meţgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Meţotnes pamatskola

136
173
0
2337
525
508
142
65
359
871
0
0

KOPĀ

5116
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Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai
Lai nodrošinātu drošu mācību vidi izglītojamajiem, ierīkojot ugunsdzēsības un apsardzes
signalizācijas sistēmas, veiktu izglītības iestāţu vienkāršotās renovācijas remontdarbus, kā arī
nodrošinātu iestādes ar jauniem, moderniem pamatlīdzekļiem, kas uzlabotu mācību procesa
kvalitāti izglītības iestādēs un uzlabotu šo iestāţu infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām,
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāţu tīkla optimizācijas plāna 2009.–
2013.gadam pamatnostādnēm, Bauskas novada dome 2013.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu
„Par Bauskas novada izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanu un materiāli tehniskās bāzes
modernizāciju”.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika veiktas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss ID Nr.BNA 2013/015 „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas,
trauksmes
signalizācijas,
automātiskās
balss
ugunsgrēka
izziņošanas,
videonovērošanas un apsardzes signalizācijas sistēmu ierīkošana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāţu ēkās”; kopējā līgumu summa Ls 228 359 (t.sk.PVN);
2) atklāts konkurss ID Nr.BNA 2013/021 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”; kopējā līgumu summa Ls 379 952 (t.sk.PVN);
3) zemsliekšņa iepirkums ID Nr.BNA/ZI/2013/024 „Keramikas virpas iegāde Bauskas
Mākslas skolai”; līguma summa Ls 550 (t.sk.PVN);
4) iepirkums ID Nr.BNA 2013/028 „Zāles pļaušanas tehnikas piegāde Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm”; līguma summa Ls 1 889 (t.sk.PVN);
5) iepirkums ID Nr.BNA 2013/029 „Virtuves aprīkojuma, medicīnas preču, mēbeļu,
keramikas virpas un videonovērošanas sistēmu piegāde Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm”; kopējā līgumu summa Ls 13 833 (t.sk.PVN);
6) iepirkums ID Nr.BNA 2013/030 „Mūzikas instrumentu iegāde Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola””;
līguma summa Ls 4 448 (t.sk.PVN);
7) iepirkums ID Nr.BNA 2013/032 „Sporta inventāra iegāde Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm”; līguma summa Ls 18 530 (t.sk. PVN).
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 22.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāţu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāţu
investīciju projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, un ņemot vērā
iepirkuma procedūru rezultātus, lai nodrošinātu izglītības iestāţu investīcijām nepieciešamo
finansējumu,
7

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 647 561 (seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
sešdesmit viens lats) vai ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Bauskas novada
izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
Valsts ģimnāzija”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora Raimonda Ţabova iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.5/1119), kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 2286,90
projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” ekspertīzes veikšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldības budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” ekspertīzes veikšanai Ls 2286,90 (divi tūkstoši divi simti
astoņdesmit seši lati, 90 santīmi) no pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
budţeta programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”.
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Par projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Bauskas novada pašvaldības vispārējā izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” un
pamatizglītības iestāde „Bauskas sākumskola” ir sagatavojusi projektu „Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, lai uzlabotu energoefektivitāti Bauskas
Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, kā arī samazinātu siltuma un elektroenerģijas patēriņu.
Lai 2013.gadā īstenotu projektu „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” pēc iespējas mazāk traucējot mācību procesu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:

1.
Apstiprināt projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” kopējās izmaksas 972 236,89 (deviņi simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit
seši lati un 89 santīmi), kas tiek segtas no pašvaldības finansējuma.
2.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu 2013.gadā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas
vadītājam līdz 2013.gada 26.jūnijam izsludināt projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” būvdarbu iepirkumu.
4.
Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” direktoru.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 9.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu sporta nama „Mēmele” remontdarbiem

Ievērojot Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes administrācijas ēkas –sporta spēļu halles
būvniecības darba grupas 2013.gada 8.maija sanāksmes protokola izrakstu Nr.1, kurā izteikts priekšlikums
–atzinums par nepieciešamību veikt sporta centra „Mēmele” sporta zāles sakārtošanai nepieciešamos
darbus, kas nodrošinātu sporta zāles pilnvērtīgu, drošu mācību nodarbību un treniņu procesu, kā arī būtu
iespējams atbilstoši normatīvajiem aktiem organizēt Latvijas mēroga un starptautiskas sacensības,
izvērtējot esošo sporta zāles stāvokli, ka 2013.gada vasarā nepieciešams veikt Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama „Mēmele” griestu konstrukciju nostiprināšanu un krāsošanu, kas pēc iespējas
mazāk traucētu mācību procesu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1. Atbalstīt un izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama „Mēmele” ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbiem, griestu konstrukciju
nostiprināšanai un krāsošanai ar kopējo izmaksu Ls 12 347 (divpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit
septiņi lati) apmērā.
2. Uzdot Bauskas Valsts ģimnāzijai sadarbībā ar iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimniecisko nodaļu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma izsludināšanai līdz 2013.gada
15.jūnijam.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas vadītājam Andrim Rācenim
izsludināt iepirkumu „Remontdarbu veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta namā „Mēmele” līdz
2013.gada 30.jūnijam.
4. Uzdot Bauskas Valsts ģimnāzijas direktoram Raimondam Ţabovam un iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskajai nodaļai veikt kontroli par būvniecības darbu norisi.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas
nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 10.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
internātvidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes internātvidusskola” direktores Daces Peņķes iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.5/1095), kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 19274,18
apkures parāda nomaksai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldības budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu finansējumu
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes internātvidusskola” apkures
parāda apmaksai Ls 15 153 (piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit trīs lati).

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 30.maijā

prot.Nr.11, 11.p.

Par vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu
programmu īstenošanu Mežotnes internātvidusskolā
Valsts piedāvātais finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” piesaista izglītojamos
dzīvesvietai tuvākajās izglītības iestādēs. Meţotnes internātvidusskolā (turpmāk – Izglītības
iestāde) ar katru gadu samazinās izglītojamo skaits un bija nepieciešams izstrādāt nākotnes
attīstības vīziju, kuras īstenošana dotu iespēju atdzimt no jauna. Ar 2013./2014.m.g. Izglītības
iestāde piedāvās apgūt jau iepriekš licencētās, akreditētās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojoša virziena programmas un no jauna vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientēta virziena programmas.
Lai varētu licencēt un akreditēt profesionālās izglītības programmas, nepieciešams
nodrošinājums ar materiāli tehnisko bāzi (iekārtas, inventārs, aprīkojums) un atbilstoši profesijas
specifikācijai aprīkotām telpām.
Pamatojoties uz Izglītības iestādes attīstības plānu, 9.klases izglītojamo aptaujas
rezultātiem par profesionālās izglītības vajadzībām novadā un iesniegto vispārējās vidējās
izglītības profesionāli orientēto programmu projektu, akceptēts Izglītības kvalitātes valsts
dienestā 2013.gada 21.maijā, lai nodrošinātu Izglītības iestādes tālāku funkcionēšanu un īstenotu
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktā, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā,
21.panta pirmās daļas 2.punktā un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantā noteiktās
pašvaldības funkcijas atbilstoši Bauskas novada attīstības programmas 1 rīcības virzienam Nr.3.1.
„Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2013./2014.mācību gadu uzsākt vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu
programmu „Aprūpētājs” un „Metālapstrāde” (atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs,
lokmetinātājs metināšanai ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), lokmetinātājs
metināšanai ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)), īstenošanu Meţotnes
internātvidusskolā un uzdot Meţotnes internātvidusskolas direktorei Dacei Peņķei veikt
1

Bauskas novada attīstības programmas rīcības virziens 3.1. „Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana”
paredz profesionālās ievirzes programmu attīstību, skat.:
http://www.bauska.lv/userfiles/file/novads/att_programma/gala_redakcija/Bauskas_AP_gala_redakcija_09_05_2012.pdf .
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nepieciešamos pasākumus vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēto programmu
licencēšanai un sagatavot nepieciešamās izmaiņas izglītības iestādes nolikumā līdz 2013.gada
28.jūnijam.
2. Lai licencētu un akreditētu vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētās programmas un
perspektīvā īstenotu arī vidējās profesionālās izglītības programmas, 2013.gadā atbalstīt un
izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Meţotnes internātvidusskola” šādām
aktivitātēm izglītības programmu ieviešanai:
2.1. iestādes „Meţotnes internātvidusskola” telpas vienkāršotās renovācijas remontdarbus, ēkā
katlumāja (būves kadastra apzīmējums 4072 001 0014 004) Ls 20 300 (divdesmit tūkstoši trīs
simti lati) vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētās programmas metālapstrādē un
metināšanā nodrošināšanai;
2.2. iestādes „Meţotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes pamatlīdzekļu iegādi Ls
9572 (deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi lati) apmērā vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētās programmas metālapstrādā un metinātāju profesionālās vidējās izglītības
programmu nodrošināšanai;
2.3. iestādes „Meţotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes pamatlīdzekļu iegādi Ls
4497 (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati) apmērā vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētās programmas „Aprūpētājs” nodrošināšanai;
2.4. uzdot iestādes „Meţotnes internātvidusskola” direktorei sadarbībā ar iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 15.jūnijam sagatavot vienkāršotās
renovācijas būvdarbu specifikācijas, tehnisko dokumentāciju un iegādājamo pamatlīdzekļu
tehniskās specifikācijas, šā lēmuma 2.1. – 2.3. punktā minētajām aktivitātēm;
2.5. uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļai līdz 2013.gada
31.jūnijam izsludināt iepirkumus šā lēmuma 2.1.–2.3. punktā minētajām aktivitātēm;
2.6. uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās
nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai aktivitātes īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

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 30.maijā

prot.Nr.11, 12.p.

Par Mežotnes internātvidusskolas katlumājas „Anckaiši 4”,
Garozā, Mežotnes pagastā vienkāršoto renovāciju
Nekustamais īpašums „Anckaiši 4”, Meţotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072
001 0251, saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Meţotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000432499 pieder Bauskas novada pašvaldībai. Nekustamā
īpašuma „Anckaiši 4” sastāvā ietilpst zemesgabals ar platību 0,5161 ha (kadastra apzīmējums
4072 001 0251) un ēka uz tās – katlumāja (būves kadastra apzīmējums 4072 001 0014 004).
Katlumāja (no 1988.gada 1.janvāra) un tajā izvietotie centrālās apkures katli (divi ogļu
katli, iegādāti 2002.gada 1.augustā un 2003.gada 1.septembrī) ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Meţotnes internātvidusskola” bilancē. Ogļu apkures katli ir energoneefektīvi, to
apkalpošanai sezonā nepieciešams algot četrus kurinātājus, kā arī ēkas apskates laikā konstatēts,
ka katlumājas ēkai ekspluatācijas laikā nav veikti remontdarbi, bojāts jumta segums, lielākā daļa
logu rūtis aizsistas ar finieri un telpas betona grīda izdrupusi.
Lai samazinātu finanšu līdzekļu izlietojumu par apkuri un nodrošinātu apkures sistēmas
piegādātā siltumenerģijas regulēšanas iespējas, nepieciešams veikt esošo apkures ogļu katlu
nomaiņu pret automātiski vadāmu granulu katlu, kas ļautu ietaupīt siltumenerģijai patērēto
kurināmo resursus un elektroenerģijas patēriņu katlumājai.
Ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu,
lietusūdens savākšanas sistēmas izbūvi no jumta un ēkas logu rāmju remontu, kas novērstu
nelabvēlīgo klimatisko laika apstākļu ietekmi uz ēkas konstrukcijām.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu un likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2013.gadā atbalstīt un izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Meţotnes internātskola” katlumājas vienkāršotu renovāciju, kas paredz esošo ogļu apkures
katlu nomaiņu pret granulu automātisko katlu un ēkas jumta, logu remontdarbus Ls 50 559
(piecdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati), siltumenerģijas, elektroenerģijas patēriņa
samazināšanai un siltumapgādes uzlabošanai.
2.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 30.jūnijam sagatavot iepirkuma nolikumu un izsludināt
iepirkuma procedūru Meţotnes internātvidusskola katlumājas apkures katlu nomaiņai un ēkas
jumta, logu remontdarbiem.
15

3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai aktivitātes
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 13.p.

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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1. dienas nometne „Raibā sikspārņu nedēļa”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr. 29120477,
nometnes darbības laiks un vieta: no 10.06.2013. līdz 14.06.2013. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 7 pedagogi.
1.2. dienas nometne „Raibā sikspārņu nedēļa”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr. 29120477,
nometnes darbības laiks un vieta: no 17.06.2013. līdz 21.06.2013. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 7 pedagogi.
1.3. dienas nometne „Veloaktīvs, velodrošs”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr. 29120477,
nometnes darbības laiks un vieta: no 17.06.2013. līdz 21.06.2013. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 10 bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem un 1 pedagogs.
2. Apstiprināt Bauskas Bērnu un jauniešu centra vasaras nometņu „Raibā sikspārņu nedēļa” no
10.06.2013. līdz 14.06.2013. un no 17.06.2013. līdz 21.06.2013. vecāku līdzfinansējumu Ls 10
vienam Bauskas novadā deklarētajam bērnam un Ls 20 pārējiem dalībniekiem.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 14.p.

Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes 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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot bērnu dienas nometnes „Taurenītis” darbību:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas
sākumskola”,
nometnes vadītāja: Līga Rimševica, tālr.27731960,
nometnes darbības laiks un vieta: no 03.06.2013. līdz 14.06.2013 Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas sākumskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem un 4 pedagogi.
2. Apstiprināt Bauskas sākumskolas vasaras nometnes „Taurenītis” no 2013.gada 3.jūnija līdz
2013.gada 14.jūnijam vecāku līdzfinansējumu Ls 10 vienam dalībniekam.
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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 30.maijā

prot.Nr.11, 15.p.

Par administratīvās ēkas – sporta halles Pilskalna ielā 26, Bauskā
tehniskā projekta aktualizāciju
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai iestādes
izglītojamajiem, ievērojot Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu „Par
administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26 un tās rekonstrukcijai nepieciešamo zemesgabalu
nodošanu Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai” un pamatojoties Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt tehniskā projekta „Bauskas rajona pašvaldības sporta bāzes administrācijas ēkas
– sporta spēļu halles rekonstrukcija” aktualizācijas uzdevumu.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas vadītājam Andrim
Rācenim izsludināt iepirkuma procedūru tehniskā projekta „Bauskas rajona pašvaldības
sporta bāzes administrācijas ēkas – sporta spēļu halles rekonstrukcija” aktualizācijai līdz
2013.gada 7.jūnijam.
3. Finansējumu tehniskā projekta aktualizācijai nodrošināt no iestādei „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā paredzētajiem līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.
Pielikumā: Tehniskā projekta aktualizācijas uzdevums uz 2 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Tehniskā projekta
„Bauskas rajona pašvaldības sporta bāzes administrācijas ēkas – sporta spēļu
halles rekonstrukcija”
aktualizācijas uzdevums
1. -1 stāvs esošais plānojums
1.1.ģērbtuves telpas
Telpa Nr.106- 9,2 m2
Telpa Nr.109- 9,2 m2
Telpa Nr.112- 9,2 m2
Telpa Nr.115- 9,2 m2
1.2.Vestibilā paredzēt vietu deţurantam
1.3.Tualetes vīriešiem un sievietēm
1.4.tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1.5. Ventilācijas telpa
67,9 m2
1.6. Telpa Nr.122 Galda spēļu zāle 31,6 m2
1.7. Telpa Nr. 120 galda tenisa zāle
2. 0. stāvs esošais plānojums
2.1. Telpa nr.007 Ģērbtuve 19,2 m2
2.2. Telpa nr.010 Ģērbtuve 19,2 m2
2.3. Starp būves asīm 1-5 attālums 7,5 m
2.4. Inventāra telpa Nr.013 37,4 m2

2.5. Sporta spēļu zāle

949 m2

3. 1.stāva esošais plānojums
3.1. Administratīvais korpuss
3.2.Tribīnes 1.stāva līmenī stacionāras 13,2 m2
3.3. Telpas garderobei
31,2 m2
3.4.Ģērbtuves telpa Nr.108 cilvēkiem ar kustību
traucējumiem
13,5 m 2
3.5.Medicīnas personāla telpas Nr.110 16,4 m2
3.6. Vestibils
32,9 m2

4. 4.1. 2.stāva esošais izvietojums
4.2.Telpa Nr.205 gaitenis 39,9 m2
4.3. Telpa Nr.208
42,9 m2

Vēlamais plānojums
Telpa Nr.106- 16 m2
Telpa Nr.109- 16 m2
Telpa Nr.112- 16 m2
Telpa Nr.115- 16 m2
10m2
Pēc normatīviem.
Pēc normatīviem.
Palielināt līdz
87 m2
Treneru un tiesnešu telpa 31,6 m2
Telpa Nr. 120 Galda spēļu zāle
0.stāvs vēlamais plānojums
0.stāva līmenī kopējā platība palielināta par
16m garumā, 4m platumā.
Telpa nr.007 Ģērbtuve
27,2 m2
Telpa nr.010 Ģērbtuve
27,2 m2
Starp būves asīm palielināt līdz 11,5 m
Inventāra telpu Nr.013 palielināt līdz 85 m2
Inventāra noliktava savienojama ar koridoru
izmantojot transformējamas durvis.
Inventāra noliktavas sienu novietot taisnā
leņķī pret zāli.
Nepieciešamības gadījumā zāle pārdalāma
ar transformējamo PVC materiālu/aizskaru/
1.stāva vēlamais plānojums
Administratīvā korpusa daļu palielināt par
16 m garumā un 4 m platumā
Tribīnes 1.stāva līmenī neprojektēt
Telpa garderobei
24–28 m2
Ģērbtuves telpa Nr.108 cilvēkiem ar kustību
traucējumiem 20 m2
Medicīnas personāla telpas Nr.110 20 m2
Brīvās cīņas zāle, kura izveidojas palielinot
kopējo garumu un platumu, savienot ar
vestibilu pielietojot transformējamu sienu.
Vestibilā ieeja no koridora, zāles.
Kopējā platība
90 m 2.
Vērst uzmanību tualešu izvietojumam pie
vestibila.
2.stāva telpu vēlamais izvietojums
Telpa Nr.205 gaitenis
68 m2
Telpa Nr.208
28 m2
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4.4. Telpa projektā nav

Telpa izvietota palielinot administratīvo
korpusu konferenču zāle 108 m2 ieeja no
kabineta Nr.208 un koridora.
Telpas Nr.207 un 206
19,6 m2 un 19 m2
12.6. Telpa Nr.209 19,22 m2
12.6. Telpa Nr.210
19,22 m2

4.5. Telpas Nr.207 un 206 16,7 m2; 16,7m2
4.6. Telpa Nr.209
4.7. Telpa Nr.210

16,5 m2
16,5 m2

Mainīt sporta bāzes administratīvās ēkas
sporta spēļu halles fasādes un
administratīvo telpu izvietojumu no būves
rietumu uz būves austrumu daļu.
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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 30.maijā

prot.Nr.11, 16.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrība „Bauska”” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
22.aprīlī saņemts biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” (turpmāk –
Biedrība) projekta pieteikums „„Veselība un sports”, ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai”. Projekta mērķis ir veicināt invalīdu integrāciju
sabiedrībā, dot iespēju cilvēkiem ar daţādām saslimšanām tikties kopīgi kultūras un sporta
pasākumos. Projekta ietvaros paredzētas sporta sacensības 2013.gada 23.novembrī un konkursa
„Gada sportists” un Ziemassvētku pasākums Biedrības cilvēkiem un ģimenes locekļiem
2013.gada 21.decembrī.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegto projektu
„„Veselība un sports”, ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu
atvieglošanai” un piešķirt tā realizācijai Ls 500 (pieci simti latu).
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”
paredzētajiem budţeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem”.
Pielikumā: projekta pieteikums „„Veselība un sports”, ISRB „Bauska” veicamie pasākumi
novada invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai” uz 2 lp.
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 17.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība” projekta
realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 14.maijā saņemts biedrības „Bauskas invalīdu
biedrība” (turpmāk – Biedrība) projekta pieteikums „Bauskas invalīdu biedrības aktivitātes
2013.gadā”. Projekta mērķis ir Bauskas novada invalīdu integrācija sabiedrībā. Projekta ietvaros
paredzēta ekskursija pa Latgali, draudzības pasākums ar Pasvales invalīdu biedrību un
Ziemassvētku pasākums invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2.

Atbalstīt biedrības „Bauskas invalīdu biedrība” iesniegto projektu „Bauskas invalīdu
biedrības aktivitātes 2013.gadā” un piešķirt tā realizācijai Ls 500 (pieci simti latu).
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budţeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

Pielikumā: projekta pieteikums „Bauskas invalīdu biedrības aktivitātes 2013.gadā” uz 2 lp.
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 18.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas
komitejai projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
16.maijā saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas projekta pieteikums
„Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem asins donoriem”. Projekta mērķis ir donoru
kustības atbalstīšana, pateikšanās ilggadējiem asins ziedotājiem un jaunu donoru piesaiste.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikumu „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”, kas
par vienu no NVO primāri atbalstāmām jomām nosaka atbalstu labdarības pasākumu
organizēšanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas iesniegto projektu
„Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem asins donoriem” un piešķirt tā realizācijai
Ls 500 (pieci simti latu).
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budţeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.
Pielikumā: projekta pieteikums „Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem asins donoriem”
uz 2 lp.
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 19.p.

Par finansējuma piešķiršanu reliģiskās organizācijas „PESTĪŠANAS
ARMIJA” Bauskas korpusam projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
8.maijā saņemts reliģiskās organizācijas „PESTĪŠANAS ARMIJA” Bauskas korpusa projekta
pieteikums „Pestīšanas armijas Bauskas korpusa invalīdu un pensionāru sporta apvienības
„Zvaigzne” aktivitātes 2013.gadā”. Projekta mērķis ir atbalstīt sabiedrības mazaizsargātās grupas
– trūcīgās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt reliģiskās organizācijas „PESTĪŠANAS ARMIJA” Bauskas korpusa iesniegto
projektu „Pestīšanas armijas Bauskas korpusa invalīdu un pensionāru sporta apvienības
„Zvaigzne” aktivitātes 2013.gadā” un piešķirt tā realizācijai Ls 468 (četri simti sešdesmit astoņi
lati).
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”
paredzētajiem budţeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk.
reliģiskajām organizācijām)”.
Pielikumā: projekta pieteikums „Pestīšanas armijas Bauskas korpusa invalīdu un pensionāru
sporta apvienības „Zvaigzne” aktivitātes 2013.gadā” uz 2 lp.
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 20.p.

Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma
atjaunošanu ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteju
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.aprīlī saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais
Krusts” Bauskas komitejas (turpmāk – Komiteja) iesniegums, kurā izteikts lūgums atjaunot
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma termiņu.
Izskatot Komitejas iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Patapinājuma līgums par nedzīvojamām telpām Dārza ielā 12B, Bauskā ar Komiteju tika
noslēgts 2010.gada 29.aprīlī. Patapinājuma līguma termiņš beidzies 2013.gada 1.aprīlī.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
(turpmāk – Likums) 5.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt Likuma 5.panta otrās daļas
4 1 .punkts paredz izņēmuma gadījumu – atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Biedrībai ar Finanšu ministrijas 2005.gada 26.maija lēmumu Nr.150 ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. No sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem
redzams, ka Biedrībai arī šobrīd ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Likuma 5.panta piektā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai
atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam
vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10
gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var
nodot atkārtoti.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4¹.punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot nedzīvojamo telpu 92,1 m2 platībā Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līgumu
ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” līdz 2018.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” veikt
grozījumus ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteju noslēgtajā
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līgumā atbilstoši šā lēmuma
1.punktam.
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Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma
atjaunošanu ar biedrību „Bauskas invalīdu biedrība”
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
15.janvārī saņemts biedrības „Bauskas invalīdu biedrība” (turpmāk – Biedrība) iesniegums, kurā
izteikts lūgums atjaunot nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma
termiņu.
Izskatot Biedrības iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Patapinājuma līgums par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā lietošanu ar Biedrību
tika noslēgts 2010.gada 10.janvārī. Patapinājuma līguma termiņš beidzies 2013.gada 1.janvārī.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
(turpmāk – Likums) 5.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt Likuma 5.panta otrās daļas
4 1.punkts paredz izņēmuma gadījumu – atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Biedrībai ar Finanšu ministrijas 2005.gada 31.oktobra lēmumu Nr.514 ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. No sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem
redzams, ka Biedrībai arī šobrīd ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Likuma 5.panta piektā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai
atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam
vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10
gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var
nodot atkārtoti.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4¹.punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
3. Atjaunot nedzīvojamo telpu 21,2 m2 platībā Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līgumu
ar biedrību „Bauskas invalīdu biedrība” līdz 2018.gada 1.janvārim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” veikt
grozījumus ar biedrību „Bauskas invalīdu biedrība” noslēgtajā nedzīvojamo telpu Dārza
ielā 12B, Bauskā patapinājuma līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par Bauskas pensionāru kluba „Brūklenājs „ pieteikumu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
30.aprīlī saņemts pensionāru kluba „Brūklenājs” pieteikums (reģistrēts ar Nr.1-14/13), kurā
izteikts lūgums piešķirt finansējumu Ls 148 ekskursijai uz Ventspili, t.sk. degvielas izdevumiem
Ls 63, ieejas biļetēm apskates objektos un gida pakalpojumiem Ls 85. Iesniegumā norādīts, ka
ekskursijā plāno piedalīties 19 Bauskas pilsētas pensionāri un ekskursijas norises laiks paredzēts
2013.gada jūlija pēdējā nedēļā.
Ievērojot iepriekš minēto un 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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nodrošināt transportu pensionāru klubam „Brūklenājs” ekskursijas organizēšanai uz
Ventspili 2013.gada jūlijā.
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Par apkures ierīkošanu dzīvoklim „xxxx” –xxx, Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 26.aprīlī saņemts M. R., dzīvesvietas adrese: „xx”
–xx, xxxx, Īslīces pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā izteikts lūgums ierīkot
malkas apkuri viņas īrētajā Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī „xx” –xx, kas atrodas Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” ir veikusi tirgus izpētes
procedūru, kuras rezultātā apkures ierīkošanas izmaksas minētajā dzīvoklī ir Ls 1226,72.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes
2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţetu”, ievērojot M.Rx maznodrošinātas personas statusu un būvdarbu tirgus
izpētes rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ierīkot apkuri Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī „xx” –xx, kas atrodas Bauskas novada
Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, izmantojot šim mērķim Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” veiktās tirgus izpētes rezultātus un finanšu līdzekļus Ls 1226,72
(viens tūkstotis divi simti divdesmit seši lati, 72 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţetā iestādei „Bauskas novada administrācija” dzīvokļu uzturēšanai
paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
2. Lēmuma 1.punktā minēto uzdot izpildīt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas
novada administrācija”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budţetu 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budţetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada
domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budţetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 46 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

30

Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 30.maijā
prot.Nr.11, 24.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 30.maijā

Nr.8

Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1„Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 46.pantu

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budţetu 2013.gadam ieņēmumos 14 537 478 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudţeta ieņēmumi 14 534 772 latu apmērā, speciālā budţeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 2 706 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budţetu 2013.gadam izdevumos 18 716 112 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudţeta izdevumi 18 710 483 latu apmērā, speciālā budţeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 5 629 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2013.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 396 749 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”
7. 8.punktā skaitļus un vārdus „..2013.gada 8.februārim” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem
„...2013.gada 5.jūnijam”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budţets 2013.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudţeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
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3. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudţeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 31 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada speciālā budţeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 4 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam uz 1
lp.
10. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta grozījumiem
(30.05.2013.) uz 7 lp.
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
(30.05.2013.)
Grozījumi Bauskas novada Domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budţetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums Ls 130 236 tajā skaitā:
1. palielinājums nodokļu ieņēmumos Ls 38 710 no nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumiem;
2. palielinājums nenodokļu ieņēmumos Ls 134;
3. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos Ls 15 307;
4. palielinājums no valsts budţeta daļēji finansēto publisko personu un budţeta nefinansēto
iestāţu transfertos Ls 176;
5. palielinājums valsts budţeta transfertos Ls 75 952, tajā skaitā Ls 64 820 papildu
mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām; Ls 12 165 valsts budţeta finansējums
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ēdināšanas un
naktsmītņu izdevumiem;
6. samazinājums pašvaldību budţetu transfertos Ls 43.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums Ls 2 111 354, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums Ls 1 966 078:
-programmai „Pašvaldības budţeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par Ls 64 292
(līdzekļu ekonomija kredītprocentu maksājumos sakarā ar aizdevumu nosacījumu maiņu), tajā
skaitā finansējums Ls 14 292 pārnests uz budţeta programmu „Saimnieciskā nodaļa” pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) samaksai;
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums par Ls 260 875, tajā skaitā finansējuma
piešķīrumi: Ls 20 000 SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai (pamats:
28.02.2013. Domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai”); Ls 476 biedrībai „Kultūras vēstures biedrība „Galms”” (pamats:
28.02.2013. Domes lēmums „Par līdzfinansējumu projektam „16., 17.gs. Kurzemes un Zemgales
hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures programmām”); Ls 100 iestādei „Bauskas Kultūras
centrs” S. Berezinas dalībai konkursa „Eirovīzija 2013” Latvijas nacionālās atlases finālā
(pamats: 28.02.2013. Domes lēmums „Par Sabīnes Berezinas iesniegumu”); Ls 12 827
nekustamā īpašuma iegādei (pamats: 04.04.2013. Domes lēmums „Par nekustamā īpašuma Rijas
iela 19, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”); Ls 250 iestādei „Bauskas
Kultūras centrs” grāmatas „Latvija dejo” izdošanai (pamats: 25.04.2013. Domes lēmums „Par
finansējuma piešķiršanu grāmatas „Latvija dejo” izdošanai”); Ls 300 iestādei „Bauskas Kultūras
centrs” P.Upelnieka dalībai starptautiskajā jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” pusfinālā
(pamats: 25.04.2013. Domes lēmums „Par Pētera Upelnieka iesniegumu”); Ls 163 700 novada
ielu un ceļu remontiem (pamats: 13.05.2013. ārkārtas Domes lēmums „Par papildu finansējuma
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piešķiršanu Bauskas novada ielu un ceļu remontiem”); Ls 1 569 iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” virtuves remontam (pamats: 25.04.2013. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” un pašvaldības ceļa posma seguma uzlabošanu”); Ls 40 000 SIA „Vides seviss”
pamatkapitāla palielināšanai (pamats: 30.05.2013. Domes lēmums „Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu SIA „Vides seviss” pamatkapitāla palielināšanai”); Ls 15 153 iestādei „Meţotnes
internātvidusskola” apkures parāda apmaksai (pamats: 30.05.2013. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Meţotnes internātvidusskola”); Ls 500
iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” SIA „Sporta komplekss Mūsa” rīkotajam Eiropas
čempionātam I posma autokrosā Mūsas trasē Bauskā 2013.gada 25.maijā un 26.maijā (pamats:
30.05.2013. Domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu SIA „Sporta komplekss Mūsa”); Ls 6
000 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku izdevumu segšanai (pamats: pamats:
30.05.2013. Domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku izdevumu segšanai”);
-programmai „Pašvaldības IT kompetences centrs” izdevumu palielinājums par Ls 7 743 serveru
telpas iekārtošanas izdevumiem un IT audita veikšanai no līdzekļu ekonomijas finansēšanas
sadaļā, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot atlīdzībai paredzēto finansējumu par
Ls 2 970 un palielinot izdevumus eksperta pakalpojumu apmaksai;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par Ls 228 520,
tajā skaitā Ls 64 820 no valsts budţeta un Ls 163 700 no rezerves fonda (pamats: 13.05.2013.
ārkārtas Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ielu un ceļu
remontiem”);
-programmai „ERAF projekts „Tranzītielas sakārtošana Bauskā”” izdevumu palielinājums par Ls
913 372 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projekts „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai””
izdevumu palielinājums par Ls 216 090 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu samazinājums par Ls 7 787, tajā
skaitā Ls 5 500 par iepirkuma piedāvājuma nodrošinājuma līdzekļu apmēru uz 2013.gada
sākumu, kas klasificējas kā citu budţetu līdzekļi un Ls 2 287 par projekta „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ekspertīzes
veikšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, pārkārtojot līdzekļus uz iestādi „Bauskas Valsts
ģimnāzija”;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par Ls 36 663, tajā skaitā Ls
14 292 PVN samaksai, pārkārtojot finansējumu no budţeta programmas „Pašvaldības budţeta
parāda darījumi” (pamats: 25.04.2013. Domes lēmums „Par līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””); Ls 12 827 nekustamā īpašuma iegādei
no rezerves fonda (pamats: 04.04.2013. Domes lēmums „Par nekustamā īpašuma Rijas iela 19,
Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”); Ls 5 131 par ēkas Rīgas ielā 8, Bauskā
uzturēšanas izdevumiem (elektrība, ūdens, apsardze, gāze), pārkārtojot līdzekļus no iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”; Ls 813 par ēkas Dārza ielā 12a, Bauskā uzturēšanas
izdevumiem (apkure), pārkārtojot līdzekļus no iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”; Ls
3 600 izglītības iestāţu energoaudita veikšanai, pārkārtojot līdzekļus no likvidētās iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde”;
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-programmai „Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai” izdevumu
palielinājums par Ls 476 biedrībai „Kultūras vēstures biedrība „Galms”” no rezerves fonda
(pamats: 28.02.2013. Domes lēmums „Par līdzfinansējumu projektam „16., 17.gs. Kurzemes un
Zemgales hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures programmām””);
-programmai „XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki” izdevumi Ls 18 165, tajā
skaitā Ls 12 165 no valsts budţeta finansējuma un Ls 6 000 no rezerves fonda (pamats:
30.05.2013. Domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku izdevumu segšanai”);
-programmai „Izglītības nodaļa” uzturēšanas izdevumiem Ls 56 934, pārkārtojot budţeta
līdzekļus no likvidētās iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”;
-programmai „Norēķini par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumi Ls 119 794,
pārkārtojot budţeta līdzekļus no likvidētās iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”;
-programmai „Mācību literatūras iegāde” izdevumi Ls 15 951, pārkārtojot budţeta līdzekļus no
likvidētās iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”;
-programmai „Bauskas novada izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izglītības iestāţu investīcijām Ls 647 561 no aizņēmuma
līdzekļiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums Ls 37 763 skolēnu pārvadājumiem
izmantoto ārpakalpojumu apmaksai, pārkārtojot budţeta līdzekļus no likvidētās iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
Brunavas pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija programmai
„Komunālā saimniecība” no izmaksu posteņa „Pakalpojumi” uz izmaksu posteni „Atlīdzība” Ls
372 līgumdarbu apmaksai par remontpakalpojumiem.
Dāviņu pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija no programmas
„Teritoriju apsaimniekošana” uz „Īpašuma apsaimniekošana” par Ls 555 siltumsūkņa remontam
kultūras centrā „Dāvis”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums Ls 346 503:
-programmai „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciemā”
izdevumu palielinājums par Ls 172 706 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Garozas ciemā”
izdevumu palielinājums par Ls 172 088 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par Ls 1 409 PVN maksājumiem
no valsts budţeta atmaksātā PVN par iepriekšējiem periodiem;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 300 labiekārtošanas
darbiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums Ls 101:
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-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par Ls 3 664 PVN maksājumiem
no valsts budţeta atmaksātā PVN par iepriekšējiem periodiem;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 3 769 apkures
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „Sporta zāles uzturēšana” izdevumu samazinājums par Ls 7 332 saistībā ar sporta
zāles nodošanu iestādei „Uzvaras vidusskola” (pamats: 28.02.2013. Domes lēmums „Par sporta
zāles nodošanu pārvaldīšanā vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola””).
Īslīces pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem izdevumiem
uz kapitālajiem izdevumiem par Ls 3 502 jauna dzeramā ūdens ieguves dziļurbuma ar
aprīkojumu izbūvei (pamats: 28.03.2013. Domes lēmums „Par ūdensapgādes nodrošināšanu
dzīvojamai mājai „Īslīči” Īslīces pagastā”).
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums Ls 28 606, tajā skaitā Ls
136 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas
atlikuma gada beigās; Ls 2 287 par projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ekspertīzes veikšanai nepieciešamā
finansējuma apmēru, pārkārtojot līdzekļus no iestādes „Bauskas novada administrācija” budţeta
programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem” (pamats: 30.05.2013. Domes lēmums „Par
papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija””); Ls
26 183 saistībā ar nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 10a nodošanu pārvaldīšanā iestādei „Bauskas
Valsts ģimnāzija” (pamats: 31.01.2013. Domes lēmums „Par sporta nama „Mēmele” nodošanu
Bauskas Valsts ģimnāzijai”).
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums par Ls 173 pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 525 pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums Ls 512, tajā skaitā Ls 508
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma
gada beigās un Ls 4 no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 12 114, tajā skaitā Ls 2 424
saistībā ar projekta „Skolu daudzpusējā partnerība” izdevumiem no projekta dalībvalstu
delegāciju iemaksām; Ls 2 358 sporta zāles uzrauga atlīdzībai, pārkārtojot līdzekļus no iestādes
„Sporta centrs „Mēmele””; Ls 7 332 sporta zāles uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot līdzekļus
no Gailīšu pagasta pārvaldes (pamats: 28.02.2013. Domes lēmums „Par sporta zāles nodošanu
pārvaldīšanā vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola””).
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 2 337 pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās.
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 162, tajā skaitā Ls 142
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma
gada beigās un Ls 20 kapitālajiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem, kā arī
veikta izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem par Ls
297.
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Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 359 pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās.
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 315, tajā skaitā Ls 65 pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada
beigās; Ls 250 kapitālajiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem, kā arī veikta
izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem par Ls 1 341
datortehnikas, biroja tehnikas, datorprogrammas ēdināšanas uzskaitei iegādei.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija par Ls 600 no
kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem rotaļu laukuma konstrukcijas iegādei.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 871 pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums Ls 15 153 apkures
parāda apmaksai no rezerves fonda (pamats: 30.05.2013. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Meţotnes internātvidusskola”);
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums Ls 129 ēdināšanas izdevumiem no
LAD finansējuma projekta „Skolas piens” ietvaros.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums Ls 157 kopētāja iegādei bērnudārza
filiālei Dārza ielā no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu
pārstrukturizācija no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem (kopētāja iegādei) par
Ls 300.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu samazinājums Ls 5 131 par
ēkas Rīgas ielā 8, Bauskā uzturēšanas izdevumiem (elektrība, ūdens, apsardze, gāze), pārkārtojot
līdzekļus uz iestādes „Bauskas novada administrācija” budţeta programmu „Saimnieciskā
nodaļa”.
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums
Ls 2 000, tajā skaitā Ls 1 000 Latvijas izlases dalībnieku finansēšanai un Ls 1 000 Zemgales
reģiona treneru kvalifikācijas kursu organizēšanai no Latvijas jaunatnes sporta fonda
finansējuma.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija
par Ls 1 912 no kapitālajiem uz kārtējiem izdevumiem, precizējot atlīdzībai un pakalpojumiem
nepieciešamā finansējuma apjomu.
Iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” izdevumu samazinājums Ls 217 720:
-programmai „Izglītības pārvalde” izdevumu samazinājums par Ls 61 812, tajā skaitā Ls 57 784
pārkārtoti uz iestādes „Bauskas novada administrācija” programmu „Izglītības nodaļa”, Ls 3 600
- uz iestādes „Bauskas novada administrācija” programmu „Saimnieciskā nodaļa” izglītības
iestāţu energoaudita veikšanai;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu samazinājums par Ls 37 763, pārkārtojot
budţeta līdzekļus uz iestādes „Bauskas novada administrācija” budţeta programmu „Skolēnu
pārvadājumi”;
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-programmai „Norēķini par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
samazinājums par Ls 118 133, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija no transfertiem citām
pašvaldībām uz iekšējo transfertu Ls 1 661 par pārskaitījumu uz iestādes „Bauskas novada
administrācija” programmu „Norēķini par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem”.
-programmai „Mācību literatūras iegāde” izdevumu samazinājums Ls 12 par valsts budţeta
finansējuma precizējumu, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija no kapitālajiem uz
uzturēšanas izdevumiem Ls 15 951 par transferta pārskaitījumu uz iestādes „Bauskas novada
administrācija” programmu „Mācību literatūras iegāde”.
Iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” izdevumu samazinājums par Ls 28 041, tajā skaitā
samazinājums Ls 26 183 saistībā ar nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 10a nodošanu pārvaldīšanā
iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” (pamats: 31.01.2013. Domes lēmums „Par sporta nama
„Mēmele” nodošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai”) un Ls 2 358 iestādei „Uzvaras vidusskola”
sporta zāles uzrauga atlīdzība; palielinājums Ls 500 SIA „Sporta komplekss Mūsa” rīkotajam
Eiropas čempionātam I posma autokrosā Mūsas trasē Bauskā 2013.gada 25.maijā un 26.maijā
(pamats: 30.05.2013. Domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu SIA „Sporta komplekss
Mūsa”).
Iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums Ls
1857:
-programmai „Bauskas Tūrisma informācijas centrs” izdevumu palielinājums par Ls 857
kārtējiem izdevumiem (elektrība, ūdens) no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem par būvnieka
patērēto elektrību un ūdeni;
-programmai „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums par Ls
1 000 projektam „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai
pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” no projekta
finansējuma;
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par Ls 1 150, tajā skaitā Ls
100 S.Berezinai dalībai konkursa „Eirovīzija 2013” Latvijas nacionālās atlases finālā (pamats:
28.02.2013. Domes lēmums „Par Sabīnes Berezinas iesniegumu”); Ls 300 P.Upelnieka dalībai
starptautiskajā jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” pusfinālā (pamats: 25.04.2013. Domes
lēmums „Par P.Upelnieka iesniegumu”); Ls 250 grāmatas „Latvija dejo” izdošanai (pamats:
25.04.2013. Domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Latvija dejo” izdošanai”);
Ls 200 jauktā kora „Četri vēji” apbalvojumam (pamats: 24.01.2013. Bauskas novada domes
rīkojums Nr. 3-7/8 „Par atzinības raksta piešķiršanu”), Ls 200 jauktā kora „Meţotne”
apbalvojumam (pamats: 21.03.2013. Bauskas novada domes rīkojums Nr. 3-7/22 „Par atzinības
raksta piešķiršanu”) un Ls 100 fotostudijas „Bauska” apbalvojumam (pamats: 18.04.2013.
Bauskas novada domes rīkojums Nr. 3-7/82 „Par atzinības raksta piešķiršanu”).
Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu samazinājums par Ls 813
programmai „Bauskas novada Sociālais dienests” par ēkas Dārza ielā 12b apkures izdevumiem,
finansējums pārnests uz iestādes „Bauskas novada administrācija” budţeta programmu
„Saimnieciskā nodaļa”, jo apkures izmaksas līdz 31.03.2013. tika apmaksātas no budţeta
programmas „Saimnieciskā nodaļa”.
Iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu palielinājums par Ls 1 569
virtuves remontam no rezerves fonda (pamats: 25.04.2013. Domes lēmums „Par papildu
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finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” un pašvaldības ceļa posma seguma uzlabošanu”).
Finansēšanas palielinājums Ls 1 981 118, tajā skaitā:
- naudas līdzekļu atlikuma perioda sākumā (+) samazinājums par Ls 5 500 par iepirkuma
piedāvājuma nodrošinājuma līdzekļu apmēru uz 2013.gada sākumu, kas klasificējas kā citu
budţetu līdzekļi;
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par Ls 94 652;
-aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par Ls 2 235 877, tajā skaitā ERAF projektam
„Tranzītielas sakārtošana Bauskā” Ls 913 372; Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas projektam „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai Ls 216 090; Bauskas novada izglītības iestāţu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai Ls 647 561; SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma apmērā projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” Ls 114 060; ERAF projektam „Bauskas
novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” Ls 172 706; ERAF
projektam „Bauskas novada Meţotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Ls
172 088;
-aizņēmumu atmaksas (-) samazinājums par Ls 19 453, atbilstoši saņemtajiem projektu gala
finansējumiem precizēti aizņēmumu atmaksas grafiki;
- ieguldījumam SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā (-) palielinājums Ls 114 060;
- ieguldījumam SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā (-) palielinājums Ls 20 000;
- ieguldījumam SIA „Vides serviss” pamatkapitālā (-) palielinājums Ls 40 000.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudţeta ieņēmumi Ls 14 534 772;
finansēšana Ls 4 175 711;
pamatbudţeta izdevumi Ls 18 710 483.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums par Ls 2 710, tajā skaitā :
Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par Ls 1 804
Bauskas novada svētku organizēšanai , ziedojums saņemts no SEB bankas.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 90 materiālu iegādei
„Zaļās klases” izveidošanai, ziedojums saņemts no zemnieku saimniecības „Jaunzemji” Ls 50 un
zemnieku saimniecības „Krišjāņi” Ls 40.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par Ls 120 inventāra
iegādei, ziedojums saņemts no zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” Ls 100 un fiziskas
personas Ls 20.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 646 materiālu un
pamatlīdzekļu iegādei, ziedojums saņemts no Zviedrijas, Hedemoras labdarības organizācijas.
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Iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par Ls 50 konkursa
„Erudīts” balvu iegādei, ziedojums saņemts no SEB bankas
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi Ls 2 706;
finansēšana Ls 2 923;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi Ls 5 629.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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6.pielikums
Bauskas novada domes 30.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba
samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam
latos

Izglītības iestādes

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pamatskola
Bauskas sākumskola
Meţgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Meţotnes pamatskola
KOPĀ

Piešķirtā
mērķdotācija
2013.gadam

Atlikums
uz
01.01.2013.

1 101
1 632
2 332
1 746
1
255
246
279
607
1
533
9 732

Domes priekšsēdētājs

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

189 251
259 101
99 540
135 439

190 352
260 733
101 872
137 185

131 470
144 642
64 631
67 378
69 320
102 527
69 639
63 811
1 396 749

132 725
144 888
64 910
67 985
69 320
102 527
69 640
64 344
1 406 481

V.Veips
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1.pielikums
Bauskas novada domes 30.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.__
Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2013.gadam
latos

Nosaukums
1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI

1.1.

Pamatbudžeta ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

2013.gada budţets

grozījumi

14 404 536

132 942
130 236
38 710

14 534 772
7 678 156

Nenodokļu ieņēmumi

118 632

134

118 766

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

735 666

15 307

750 973

Transfertu ieņēmumi
No valsts budţeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budţeta
nefinasēto
iestāţu transferti

4 275

4 275

5 906 517

411

76 085

176

Valsts budţeta transferti

801

Pašvaldību budţetu transferti

305

181

1.2.

Speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.

KOPĒJIE IZDEVUMI

2.1.

Pamatbudžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi

75
952
43

-

5 800
753
181
262

2 706
2 706

16 602 048

2 706
2 706

2 114 064

18 716 112

16 599 129
12 607 427

2 111 354
351 807

18 710 483
12 959 234

3 991 702

1 759 547

5 751 249

Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi

2 919
919

2 710
2 360

5 629
3 279

Kapitālie izdevumi

2 000

350

2 350

Kapitālie izdevumi

4.

5 982 602

587

5 724

3.

14 537 478

14 404 536
7 639 446

Ārvalstu finanšu palīdzība

2.2.

2013.gada budţets ar
30.05.2013.
grozījumiem

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

Pamatbudţets

-

2 194 593

-

1 981 118

-

4 175 711

Speciālais budţets

-

2 919

-

4

-

2 923

FINANSĒŠANA
Pamatbudţets
Speciālais budţets

2 197 512

2 197 512

-

1 981 122

-

1 981 122

4 178 634

4 178 634

2 194 593

1 981 118

4 175 711

2 919

4

2 923

Domes priekšsēdētājs

V.Veips
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Bauskas novada domes 30.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.__
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

Nosaukums
Ieņēmumi-kopā

2013.gada
pamatbudţets

2013.gada pamatbudţets ar
30.05.2013. grozījumiem

grozījumi

14 404 536

130 236

14 534 772

38
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Pašvaldības nodevas un
kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

7 639 446

710

7 678 156

6 590 202

-

6 590 202

38
973 028

710

1 011 738

723 082

26 000

749 082

164 012

11 910

175 922

85 934

800
28 152
48 064
118 632

134

86 734
28 152
48 064
118 766

2 754

19

2 773

6 464
30 900

25

6 489
30 900

40

43

83

78 474

47

78 521

-

15
735 666
4 275

307
-

750 973
4 275

76
Transfertu ieņēmumi
No valsts budţeta daļēji
finansēto atvasināto
publisko personu un budţeta
nefinasēto iestāţu transferti
Valsts budţeta transferti

5 906 517

085

411
5 724 801

176

5 982 602

75
43

587
5 800 753

Pašvaldību budţetu
transferti
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām
kategorijām-kopā

181 305

952
43

16 599 129

Vispārējie valdības dienesti
t.sk.pašvaldības budţeta
parāda darījumi
Sabiedriskā kārtība un
drošība

1 573 976
297 546

181 262

2 111 354
167
292

18 710 483

325
1 248 809
64
233 254

96 496

-

96 496

1 150
Ekonomiskā darbība

1 140 016

492

2 290 508
560

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība

832 118

884

1 393 002
38

1 898 785
1 513

Atpūta, kultūra un reliģija

3 430 741

018
582

1 936 803
1 513

14
3 416 159
700

Izglītība

6 293 632

953

6 994 585

Sociālā aizsardzība

1 331 852

756

1 332 608

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām-kopā

16 599 129

2 111 354

18 710 483

351
Uzturēšanas izdevumi

12 607 427

807

12 959 234
414

Kārtējie izdevumi

11 482 678

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Transferti

276 666

197
292

11 896 875
64
212 374
1

475 726
372 357

902
-

477 628
372 357

1 759
Kapitālie izdevumi

3 991 702

547

5 751 249
1 677

Finansēšana
Budţeta līdzekļu izmaiņas
Budţeta līdzekļu
atlikums gada sākumā

2 194 593
2 272 205
2
363 076

174
302
5 500
44

3 871 767
99
2 172 903
2 357 576

Budţeta līdzekļu
atlikums gada beigās

90 871

93 802

184 673
1 910

Aizņēmumi (neto)

-

77 612

536

1 832 924
1

Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu
pašu kapitālā

998 564
176

891 083

2 889 647

1 076
19 453
060

Domes priekšsēdētājs
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1 056 723

134
-

134 060

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 30.maijā

prot.Nr.11, 25.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” komunālās saimniecības
finanšu ieņēmumu un izdevumu (budţeta) bilance 2012.gadā un 2013.gada četros mēnešos ir
bijusi negatīva, tas ir, izdevumi pārsniedz ieņēmumus. 2013.gada sākumā ir ieviesta uzlabota
komunālo maksājumu uzskaites programma, kas ļauj secināt, ka nemaksātāju īpatsvars nav
būtisks. Tas nozīmē, ka, nodrošinot 100 % ieņēmumus par pakalpojumiem, visus izdevumus
nebūs iespējams segt no ieņēmumiem. Ievērojot to, ka komunālās saimniecības darbība ir
jānodrošina no pašu ieņēmumiem, kurus palielināt iespējams tikai, paaugstinot maksu par
pakalpojumiem (ūdeni un kanalizāciju), nepieciešams iespēju robeţās samazināt izdevumus.
Izdevumu līmenis precēm un pakalpojumiem (65 % no kopējiem izdevumiem) iepriekšējos divos
gados ir bijis minimālās nepieciešamības robeţās, lai nodrošinātu sistēmu uzturēšanu bez
ievērojamiem uzlabojumiem, tai skaitā ir samazinājušies kopējie izdevumi par elektroenerģiju
pēc projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā”
īstenošanas. Izvērtējot komunālās saimniecības darbību un budţetu, optimālai turpmākas
darbības nodrošināšanai, nepieciešams samazināt izdevumus atlīdzībai (35 % no kopējiem
izdevumiem), likvidējot brigadiera amata vienību. Šī amata pienākumus attiecībā uz
administratīvo komunālās saimniecības darbību un vadību nodrošinās pārvaldes vadītājs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
lai nodrošinātu optimālu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde”
nolikumā noteikto uzdevumu izpildi,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā šādu
grozījumu:
svītrot nolikuma pielikumā „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” 4.punktu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatpersonu un
darbinieku amatu saraksts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde”
amatpersonu un darbinieku amatu saraksts
(Grozījumi 30.06.2011.; 29.03.2012.; 30.05.2013.)

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amats
Vadītājs
Lietvedis uz nepilnu darba laiku
Kasieris uz nepilnu darba laiku
Santehniķis
Santehniķis
Remontstrādnieks
Attīrīšanas iekārtu operators
Elektriķis
Apkopējs (pārvalde)
Apkopējs (kultūras centrs
„Kamarde”)

Slodze
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,3
1
0,5

GAILĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS
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Algas likme Ls
792
480
522
371
320
320
400
596
200

Mēnešalga Ls
792
240
261
371
320
320
400
179
200

200

100

A.GURKOVSKIS

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 30.maijā

prot.Nr.11, 26.p.

Par projekta „Lauku mantojuma saglabāšana Viļa Plūdoņa
memoriālajā muzejā „Lejenieki”” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
sagatavojusi priekšlikumus projekta „Lauku mantojuma saglabāšana Viļa Plūdoņa memoriālajā
muzejā „Lejenieki”” izstrādei un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 3.ass 323.pasākuma „Lauku
mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā.
Pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” mērķis ir veicināt ar
lauksaimniecības, meţsaimniecības, pārtikas raţošanas un apstrādes nozari saistītā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, padarot to pieejamu
sabiedrībai.
Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs izveidots 1968. gadā dzejnieka dzimtajās mājās
„Lejenieki”, tas atrodas senā Zemgales lauku sētā. Dzejnieka dzīvojamajā mājā var iepazīties
ar dzejnieka daiļradi un mājas iekārtojumu. Ratnīcā iespējams apskatīt ratu kolekciju, klētī –
lauksaimniecības darba rīkus un tehniku. No 2011.gada 1.aprīļa memoriālais muzejs ir
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku muzeja
darbību, ir iespēja veikt ēku renovāciju, papildināt un atjaunot vēsturiskās ekspozīcijas,
uzstādīt norādes, padarot to pieejamāku sabiedrībai.
Projektā paredzētās darbības – ratnīcas un klēts renovācija, darbarīku restaurācija,
pamatlīdzekļu iegāde muzeja funkciju nodrošināšanai, norāţu un informācijas stendu
izgatavošana, interneta ierīkošana un teritorijas labiekārtošana. Projekta kopējās izmaksas Ls
169 400.
Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.755 „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
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nosaka, ka atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir
100 %.
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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2013.gada 11.jūnijam iesniegt projekta „Lauku mantojuma saglabāšana Viļa Plūdoņa
memoriālajā muzejā „Lejenieki”” iesniegumu izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 169 400, t.sk. PVN 21 % Ls 29 400. ELFLA
līdzfinansējums ir 100 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 140 000, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir neattiecināmās izmaksas (PVN 21 %) jeb Ls 29 400.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par
projekta
vadītāju
noteikt
Bauskas
novada
pašvaldības
iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 27.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 8.decembra lēmumā
„Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta
Bērzu ciemā” īstenošanu”
Bauskas novada dome 2011.gada 8.decembrī pieņēma lēmumu „Par projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu”
(turpmāk – Projekts). 2012.gada 10.maijā valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”
(turpmāk – v/a CFLA) un SIA „Īslīces ūdens” noslēdza līgumu par projekta īstenošanu.
Projekta realizācijas gaitā, veicot būvniecības iepirkumu, tika konstatēts, ka lētākais
pretendenta piedāvājums pārsniedz ar v/a CFLA noslēgtā līguma pieejamos līdzekļus.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību
Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 8.decembra lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu” šādus grozījumus:
1.

2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
tai skaitā
attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzfinansējums
ERAF finansējums
neattiecināmām izmaksām

Ls
499 427,50
351 400
52 710
298 690
148 027,50

Papildināt lēmumu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:
„1.2 Apstiprināt Projekta finansēšanas plānu (2.papilddokuments) un budţeta kopsavilkumu
(3.papilddokuments).
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3.

4.

Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu, paredzot naudas līdzekļu
ieguldīšanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā Ls 114 060,00. Pašvaldības līdzfinansējumu
nodrošināt no pašvaldības budţeta līdzekļiem vai, ja nepieciešams, ņemot aizņēmumu Valsts
kasē, vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi 2013.gadā.”
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 28.p.

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanai
2012.gada 10.maijā noslēgts līgums starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra” un SIA „Īslīces ūdens” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Īslīces ūdens”
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā”
īstenošanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 114 060 (viens simts četrpadsmit tūkstoši sešdesmit lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanai ar mērķi nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu, paredzot naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „Īslīces ūdens”, kuras
100 % kapitāla daļu pieder Bauskas novada pašvaldībai, pamatkapitālā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 29.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2011.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas
novada Meţotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu” (turpmāk –
Projekts). 2011.gada 24.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) un
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Meţotnes pagasta pārvalde” noslēdza līgumu
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 par projekta īstenošanu.
Projekta realizācijas gaitā, veicot būvniecības iepirkumu, tika konstatēts, ka lētākais
pretendenta piedāvājums pārsniedz par Ls 91690,93 ar CFLA noslēgtā līguma pieejamos
līdzekļus.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību
Bauskas novada Meţotnes pagasta Garozas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes
uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.
aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Bauskas novada Meţotnes pagasta
Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai” šādus grozījumus:
5.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu
plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
224025,97
tai skaitā
108471,34
attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzfinansējums
16270,70
ERAF finansējums
92200,64
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6.

7.

neattiecināmām izmaksām (PVN)
115554,63
Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības budţeta līdzekļiem:
5.1. 2012.gadā Ls 5767,85 t.sk. pašvaldības līdzfinansējums Ls 1738,90;
5.2. 2013.gadā Ls 218258,12 t.sk. pašvaldības līdzfinansējums Ls 130086,48.”
Papildināt lēmumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
„6.1 Apstiprināt Projekta finansēšanas plānu (2.papilddokuments) un budţeta kopsavilkumu
(3.papilddokuments)”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

54

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 30.maijā

prot.Nr.11, 30.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2011.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas
novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu” (turpmāk –
Projekts). 2011.gada 24.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) un
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Meţotnes pagasta pārvalde” noslēdza līgumu
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 par projekta īstenošanu.
Projekta realizācijas gaitā, veicot būvniecības iepirkumu, tika konstatēts, ka lētākais
pretendenta piedāvājums pārsniedz par Ls 17452,78 ar CFLA noslēgtā līguma pieejamos
līdzekļus.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību
Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes
uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Bauskas novada Meţotnes pagasta
Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai” šādus grozījumus:
8.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu
plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
268005,86
tai skaitā
205371,37
attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzfinansējums
30805,70
ERAF finansējums
174565,67
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neattiecināmām izmaksām (PVN)
62634,49
Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības budţeta līdzekļiem:
5.1. 2012.gadā Ls 8895,93, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2687,53;
5.2. 2013.gadā Ls 259109,93, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 90752,66.”
10. Papildināt lēmumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“6.1 Apstiprināt Projekta finansēšanas plānu (2.papilddokuments) un budţeta kopsavilkumu
(3.papilddokuments)”.
9.
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2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 31.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
2011.gada 24.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Meţotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam”
14.panta 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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Bauskas novada
Meţotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 172088 (viens
simts septiņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit astoņi lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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prot.Nr.11, 31.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku
ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
2011.gada 24.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Meţotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam”
14.panta 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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
7. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Bauskas novada
Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai Ls 172 706
(viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti seši lati) vai ekvivalentu summu eiro
valūtā.
8. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
9. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Bauskas pilsētas Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā
Bauskas novada dome, ievērojot SIA „SIGILO KV” iesniegumu, 2013.gada 28.martā
pieņēma lēmumu „Par pilnvarojumu SIA „Īslīces ūdens””. Saskaņā ar šo lēmumu SIA „Īslīces
ūdens” tika pilnvarota pārņemt no SIA „SIGILO KV” apsaimniekošanā un uzturēšanā uz laiku
līdz 2013.gada 30.oktobrim sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 015),
laboratoriju (būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 016) un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
(būves kadastra apzīmējums 4001 007 0030 018 019) Stacijas ielā 2, Bauskā, Bauskas nov.
Nolūkā noskaidrot bioloģisko attīrīšanas iekārtu esošo stāvokli un iespējamo seku
skaidrojumu, lūgts Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei sniegt atzinumu
par radušos situāciju. 2013.gada 9.maijā Bauskas novada pašvaldībā saņemta vēstule Nr.3.519/448, kurā Jelgavas reģionālās Vides pārvalde apliecina, ka minētās attīrīšanas iekārtas nevar
nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā vidē nonāk
normatīvi neattīrīti notekūdeņi no Pārupes, Īslīces un Stacijas ielas mājām un raţošanas
uzņēmumiem. Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes slēdziens ir, ka nekavējoties jāveic
kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, kas nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu apsaimniekošanu un
novērstu ārkārtas (avārijas) situāciju apkārtējas vides piesārņojumā.
Atbilstoši Bauskas novada Būvvaldes 2012.gada 16.majā izsniegtajam plānošanas un
arhitektūras uzdevumam Nr.103-12 SIA „APARDE” izstrādājusi tehnisko projektu „Ūdensvada
un kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas novadā”, kas
paredz pārslēgt Pārupes, Īslīces un Stacijas ielas iedzīvotāju un raţošanas uzņēmumu
ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas inţeniertīklus no sūkņu mājas un bioloģiskām
attīrīšanas iekārtām Stacijas ielā 2, Bauskā uz SIA „Īslīces ūdens” valdījumā esošajiem
ūdenssaimniecības infrastruktūras apsaimniekošanas inţeniertīkliem.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomās funkcijas ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds”.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta trešo daļu, kas nosaka
pašvaldību aizņēmumu investīcijām ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai, lai
novērstu ārkārtas (avārijas) situācijas rašanos bioloģisko attīrīšanas iekārtu Stacijas iela 2,
Bauskā atslēgšanas gadījumā un lai nodrošinātu Bauskas pilsētas Pārupes, Īslīces un Stacijas
ielas iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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5.
Atbalstīt un izsludināt iepirkumu SIA „APARDE” izstrādātā tehniskā projekta
„Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā”
ietvertajiem būvdarbiem par finansējuma apmēru atbilstoši projekta budţeta kopsavilkumam Ls
92225, kas paredz ārkārtas (avārijas) seku novēršanu un ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas pilsētas Pārupes, Īslīces un Stacijas ielas māju
iedzīvotājiem.
6.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļai sadarbībā ar
Saimniecisko nodaļu līdz 2013.gada 30.jūnijam izsludināt iepirkuma procedūru atbilstoši
izstrādātā tehniskā projekta „Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces
un Stacijas ielā” ietvertajiem būvdarbiem.
7.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizņēmuma saņemšanai aktivitāšu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam.
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Par nedzīvojamo telpu nomu Uzvaras ielā 1, Bauskā
Izskatot 2013.gada 13.aprīļa SIA „VEICOM IT” drošības audita ziņojumu par servera
telpas atbilstību datu pārvades un uzglabāšanas iekārtu drošai un nepārtrauktai darbībai Uzvaras
ielā 1, Bauskā, kurā konstatēts, ka šobrīd esošā servera telpa nav piemērota serveru izvietošanai
klimatisko un tehnisko iemeslu dēļ (nav iespējams nodrošināt vienmērīgu telpas temperatūru,
nepietiekama ventilācija, nepietiekams gaisa apjoms telpā). Atklātie trūkumi neļauj to atzīt par
atbilstošu LVS ISO/IEC 27001:2009 standartam.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku telpu
pieejamību, kuras var pielāgot servera iekārtu izvietošanai atbilstoši standarta prasībām un
finanšu līdzekļu prognozējamās izmaksas telpu pārbūvei, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Pašvaldības IT kompetences centra un Saimnieciskās nodaļas
speciālistu priekšlikums servera telpas funkciju izmantošanai piemērotākā un finansiāli
izdevīgākā ir Bauskas novada administrācijas ēkā 1.stāva telpa Nr.20 (11 m2 platībā) Uzvaras
ielā 1, Bauskā.
Ar 2011.gada 30.decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-32/26 izvēlētā telpa
iznomāta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai līdz 2013.gada 31.decembrim. Saimnieciskās
nodaļas speciālisti veikuši pārrunas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi par
nepieciešamību minētās telpas izmantošanu Bauskas novada pašvaldības vajadzībām un esošās
telpas vietā iznomāt Bauskas novada administrācijas ēkas 4.stāvā telpu Nr.1 (11 m 2 platībā)
Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldības 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,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pārvietot serveri uz telpu Bauskas novada administrācijas ēkas 1.stāva telpā Nr.20 (11m2
platībā) Uzvaras ielā 1, Bauskā, lai nodrošinātu datu pārvades un uzglabāšanas drošu un
nepārtrauktu darbību.
2. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai atbilstoši 2011.gada 30.decembra telpu nomas
līgumam Nr.3-32/26 iznomātās telpas Nr.20 (11 m2 platībā) vietā iznomāt Bauskas novada
administrācijas ēkas 4.stāva telpu Nr.1 (11 m2 platībā) Uzvaras ielā 1, Bauskā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei D.Ludrikai izdarīt grozījumus
nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši lēmuma 1.un 2.punktam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
61

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 30.maijā

prot.Nr.11, 36.p.

Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarinājumu ar SIA „Tunkūni”
Bauskas novada dome 2010.gada 27.maijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
bezatlīdzības līguma slēgšanu ar SIA „Tunkūni” ciema Tunkūni ūdensapgādes nodrošināšanai”.
2010.gada 22.jūnijā noslēgts nekustāmā īpašuma patapinājuma līgums uz termiņu līdz 2012.gada
1.jūnijam par zemes 0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi”, zemes vienības ar
kadastra Nr. 4046 014 0054, un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr. 4046 014 0054
004, un būves–artēziskā urbuma lietošanu ūdensapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām
„Saliņas” un „Atpūtas”, Tunkūnos, Brunavas pagastā.
2012.gada 31.maijā pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz 2013.gada 31.maijam.
Ievērojot Bauskas novada domē 2013.gada 3.maijā saņemto Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarināšanu līdz 2014.gada 31.maijam ar SIA „Tunkūni” un to, ka SIA „Tunkūni” valdes
loceklis G.Tarvids piekrīt patapinājuma līguma termiņa pagarināšanai 2014.gada 31.maijam,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA „Tunkūni” 2010.gada 22.jūnijā noslēgto patapinājuma līgumu par zemes
0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi”, zemes vienības ar kadastra Nr. 4046 014
0054, un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 014 0054 004, un būves –
artēziskā urbuma lietošanu līdz 2014.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai sagatavot un noslēgt vienošanos ar SIA „Tunkūni” par šā lēmuma 1.punktā
minētā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra
lēmumā „Par transportlīdzekļu iegādi”
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Transporta nodaļas priekšlikums par grozījumiem un papildinājumiem
Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par transportlīdzekļu iegādi”.
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” ir nepieciešams nomainīt
transportlīdzekli MITSUBISHI SPACE RUNNER (izlaides gads 1994., valsts reģistrācijas
numurs FZ 4019), jo nolietojuma un tehniskā stāvokļa dēļ nav lietderīga tā tālāka ekspluatācija.
Risinot jautājumus par transportlīdzekļa iegādi iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vajadzībām, tika aktualizēta situācija transportlīdzekļu tirgū un secināts,
ka lietderīgāk būtu lietota transportlīdzekļa vietā iegādāties jaunu.
Transporta nodaļas priekšlikums ir Codes pagasta pārvaldes vajadzībām iegādāties lietotu
kravas-pasaţieru automašīnu (kombi, izlaides gads no 2008., noskrējiens līdz 150 000 km,
dzinēja tips – dīzelis) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 5000 bez PVN un
Bauskas novada administrācijas vajadzībām iegādāties jaunu vieglo-pasaţieru automašīnu
(dzinēja tips – dīzelis, ar visu riteņu piedziņu) ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz
Ls 9000 bez PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par transportlīdzekļu iegādi”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdu „lietotas” ar vārdiem „divas lietotas”;
1.2. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2. jaunu vieglo-pasaţieru automašīnu (dzinēja tips – dīzelis, ar visu riteņu piedziņu)
ar piecām sēdvietām, plānotā iegādes vērtība līdz Ls 9000 bez PVN”;
1.3. aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus „2013.gada 7.martam” ar skaitļiem un
vārdiem „2013.gada 10.jūnijam”;
1.4. aizstāt 2.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus „2013.gada 1.aprīlim” ar skaitļiem un vārdiem
„2013.gada 20.jūnijam”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par nedzīvojamās telpas ēkā „Virsaiši 1”, Codes pagastā
nodošanu iznomāšanai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Codes pagasta pārvalde” 2013.gada 15.aprīlī
saņemts S. O., dzīvo: „xx”, Gailīšu pag., Bauskas nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.3-3/46,
kurā tiek lūgts iznomāt telpu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Virsaiši 1”
frizētavas vajadzībām.
Nekustamais īpašums „Virsaiši 1”, Code, Codes pag. Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Codes pagasta Codes ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 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 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Virsaiši 1”, Code,
Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, daļu – vienu nedzīvojamo telpu 9,1 m2 platībā (saskaņā ar
pievienoto telpu plānu), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nosakot nedzīvojamās telpas
iznomāšanas termiņu 1 (viens) gads.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” (pārvaldes vadītāja
D.Šķiliņa) pieņemt Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” minētos lēmumus nomnieka noskaidrošanā (apstiprināt
publicējamo informāciju u.c.), veikt visas citas nepieciešamās darbības šajā lietā, kā arī noslēgt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar izvēlēto nomas tiesību pretendentu atbilstoši Bauskas
novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumam „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo
telpu nomas maksu” un minētajos Ministru kabineta noteikumos ietvertajiem nomas līguma
tipveida nosacījumiem.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
64

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 30.maijā

prot.Nr.11, 39.p.

Par dzīvojamās telpas „xx”–xx, Brunavas pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 8.maijā saņemts J. B., dzīvesvietas adrese: „xx” –
xx, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību,
„xx”–xx, xx, Brunavas pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā J. B. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada 13.septembra lēmumu
„Par J. B. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas
reģistrā;
Brunavas pagasta pārvaldes 19.04.2013. izziņa Nr. 3-7/18 „Par dzīvokļa izīrēšanu” par
dzīvojamās telpas „xx”–xx, xxxx, Brunavas pag., Bauskas nov. piemērotību dzīvošanai.
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,
audţuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audţuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja 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 14.maija sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” 1 (R.Čakāne), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „xx”–xx, xxx, Brunavas pag., Bauskas nov., nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt J. B., personas kods xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu „xx”–xx, xxxx,
Brunavas pag., Bauskas nov., kopējā platība 21,10 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.augustam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai B.Marčenkovai viena mēneša laikā ar J. B.
noslēgt dzīvojamās telpas „xx”–xx, xxxx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt J. B. no palīdzības saņemšanas reģistra.
65

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 pašvaldības dzīvokļa „xx”–xx, Codes pagastā izīrēšanu
2013.gada 8.aprīlī Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. M. iesniegums ar lūgumu izīrēt
pašvaldības dzīvokli „xx”–xx, Codes pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
akts Nr.22/11/3-215 par 24.12.2010. par ugunsgrēku dzīvojamā mājā „xx”, Codes pag., Bauskas
nov.;
Bauskas novada administrācijas 15.04.2013. izziņa Nr. 8-5/244 „Par A.M. dzīvesvietu”;
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma 29.12.2012. izziņa Nr. 1009-9010 „Par
atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas”;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas
speciālistu 2013.gada 21.maija apskates akts par dzīvojamās telpas „xx”–xx, Codes pag.,
Bauskas nov. piemērotību dzīvošanai.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija 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 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder
cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un šā panta ceturtā daļas 1. punkts
nosaka, ka pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija pieņem lēmumu par pašvaldībai
piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir
pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „xx”–2xx, Codes pag., Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt dzīvokli „xx”–xx, Codes pag., Bauskas nov. A. M., p.k.
xxxx, ģimenē 1 persona, kopējā platība 23,5 m2 .
3. Dzīvojamās telpas „xx”–xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2013.gada 30.novembrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliņai viena mēneša laikā ar A. M. noslēgt
dzīvojamās telpas xx”–xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2013.gada 14.maijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts J. Z., dzīvesvietas adrese: xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā viņš lūdz
dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo dzīvokļa īrniece A. P.
2013.gada 26.aprīlī mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē 2013.gada 9.maijā.
Izskatot J. Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece A. P. 2013.gada 26.aprīlī mirusi.
J. Z. xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. deklarēts 2003.gada 28.jūlijā.Viņa personas dati
iekļauti ar A. P. 2005.gada 14.februārī noslēgtajā dzīvojamās telpas xx xx–x, Bauskā īres līgumā.
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 09.05.2013. izziņas Nr.1-6/4 „Par īres maksājumiem”
redzams, ka minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
xx-xx, Bauskā, Bauskas nov. 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar J. Z., personas
kods xxxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks”
viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu
ar J.Z..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā īres līguma pagarināšanu
2013.gada 14.maijā tika izskatīts O. G., dzīvesvieta: xx xx–xx, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu, kura termiņš beigsies 2013.gada 20.jūlijā. Iesniegums saņemts Bauskas novada
pašvaldībā 2013.gada 7.maijā.
Iesniegumam O.G. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Bauskas namsaimnieks” 07.05.2013. izziņu Nr.1-6/12 „Par īres dzīvokļa xx xx–xx, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot O.G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
O. G. ar ģimenei īrē dzīvokli xx xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas xx
xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 20.jūlijam.
Dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas
īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres
līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei O.G. 2013.gada 7.maijā nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas xx xx–xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar O.G.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar O.G. 07.09.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas xx xx–xx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu ar biedrību
„Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienība”
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” un biedrība
„Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienība” (turpmāk – Biedrība) 2011.gada 30.decembrī
noslēdza nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu.
Nomas līguma termiņš beidzās 2012.gada 31.decembrī, taču Biedrība nomāto telpu
neatbrīvoja un nomas tiesiskās attiecības turpināja pastāvēt arī pēc nomas līguma termiņa
notecēšanas. Biedrība turpināja veikt arī visus maksājumus saskaņā ar šo līgumu.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektores Dagnijas Ludrikas personā, atsaucoties uz Biedrības biroja vadītājas
Rudītes Jaunzemes lūgumu, 2013.gada 2.maijā noslēdza vienošanos Nr.1 „Par grozījumiem
2011.gada 30.decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.3-32/32. Ar šo vienošanos
2011.gada 30.decembra nomas līguma termiņš atjaunots uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.
Rudīte Jaunzeme lūdza vienošanos noslēgt steidzamības kārtībā, jo Biedrība paredzējusi iesniegt
projekta pieteikumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” LEADER programmas projektu
konkursā un kā viens no priekšnoteikumiem dalībai šajā konkursā ir spēkā esošs rakstveidā
noslēgts telpu nomas līgums.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Akceptēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” un biedrības
„Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienība” 2013.gada 2.maijā noslēgto vienošanos Nr.1 „Par
grozījumiem 2011.gada 30.decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.3-32/32”.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
„Ērgļi 3”–16, Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.maijā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.16 „Ērgļi
3”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Ērgļi 3”–16, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4046 006 0142, sastāv no zemes vienības ar platību 2463 m², kadastra apzīmējums 4046 006
0142, un trīsstāvu 17 dzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 006 00142 001.
Pašvaldībai pieder neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.16, kas ilgstoši nav apdzīvots, nav
dzīvošanai derīgā stāvoklī, un tā remontam nepieciešami lieli līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokļa īpašumu „Ērgļi 3”–16, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
12,50 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 006 0142, 2463 m²
platībā 1250/79710 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa Nr.16 īpašumu
„Ērgļi 3”–16, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 12,50 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 006 0142, 2463 m² platībā 1250/79710 domājamās
daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
„Ērgļi 3”–17, Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.maijā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli „Ērgļi 3”–17,
Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Ērgļi 3”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046
006 0142, sastāv no zemes vienības ar platību 2463 m², kadastra apzīmējums 4046 006 0142, un
trīsstāvu 17 dzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 006 00142 001. Pašvaldībai
pieder neprivatizēts trīsistabu dzīvoklis „Ērgļi 3”–17, kas ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā remontam nepieciešami lieli līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošā dzīvokļa īpašumu „Ērgļi 3”–17, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., ar kopējo platību
61,70 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 006 0142, 2463 m²
platībā 6170/79710 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu „Ērgļi 3”–
17, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 61,70 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 006 0142, 2463 m² platībā 6170/79710 domājamās
daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam
xxxx, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.maijā saņemts B. T. iesniegums, kurā tiek
lūgts mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi viņai piederošajam nekustamajam īpašumam
xxxx, Bauskā.
Izskatot B.T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums xxxx, Bauskā, kadastra Nr. xxxx, sastāv no zemes vienības ar
platību 1488 m², kadastra apzīmējums xxxx un pieder B. T. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000410459.
Šobrīd zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
B. T. lūdz mainīt nekustamā īpašuma mērķi zemes vienībai no individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemes uz neapgūtu apbūves zemi, jo minētajam zemesgabalam nav izbūvēta
infrastruktūra – nav izbūvēts piebraucamais ceļš un nav iespējams elektrības pieslēgums bez
papildu elektrolīnijas izbūves.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti 2013.gada 10.maijā ir apsekojuši nekustamo īpašumu dabā un konstatējuši, ka
tuvākais piebraucamais ceļš ir no Birţu ielas aptuveni 100 metru attālumā vai arī no Pīlādţu ielas
aptuveni 200 metru attālumā. Tuvākais elektrības pieslēgums ir iespējams no elektrosadales
skapja Pīlādţu un Ceriņu ielas krustojumā vai elektrosadales skapja pie dzīvojamās mājas Birţu
ielā 38. Abos gadījumos līdz zemesgabalam xxxx ir jāizbūvē papildu elektrolīnija aptuveni 200
metru garumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 14.¹1. apakšpunktu, apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra –
piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildus elektrolīnijas
izbūves, atbilst neapgūtas apbūves zemes statusam.
Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 1.,14.¹1., 18. un 23.1.punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā, kadastra Nr. xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxx un platību 1488 m² mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (kods 0601) uz nekustamā lietošanas mērķi – „neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme” (kods 0600).
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.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 47.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Baznīcas iela 15, Bauskā, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.maijā saņemts SIA „G-BERGS” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1289), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Baznīcas iela 15, Bauska, Bauskas nov., zemes vienības 0,1884 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 003 0050, sadalīšanai.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā īpašuma
Baznīcas iela 15, īpašnieces I. L. pilnvarotās personas A. R. iesniegumu. Projekts izstrādāts
atbilstoši Bauskas novada administrācijas 2013.gada 18.janvāra lēmumam „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Baznīcas iela 15, Bauskā”. Projekts atbilst
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un 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”.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamajam īpašumam Baznīcas iela 15, Bauskā, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „G-BERGS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Baznīcas
iela 15, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0050, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4001 003 0050 sadalīšanai.
2. Jaunizveidotajai 1.zemes vienībai 0,1234 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
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3. Jaunizveidotajai 2.zemes vienībai 0,0650 ha platībā piešķirt adresi: Baznīcas iela 17, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901.
4. Jaunizveidotajai 2.zemes vienībai 0,0650 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve, kods 0910.
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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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 30.maijā

prot.Nr.11, 48.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu I. Z.
Bauskas novada domei izskatīšanai iesniegts jautājums par I. Z., personas kods xxxx,
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, kas iegūta no Iedzīvotāju reģistra, I. Z., personas
kods xxxx, miris 2004.gada 1.septembrī.
I. Z. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 0,3 ha platībā laika periodā no 1994.gada
1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls
59,95 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 48,83, nokavējuma nauda Ls 9,42 un pamatparāda
palielinājuma nauda Ls 1,70.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Pamatojoties uz to, ka zemes nomnieks nepildīja nomas līgumā noteikto pienākumu –
nemaksāja zemes nodokli– Dāviņu pagasta padome saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 33.panta 8.punktu (spēkā līdz 31.12.2009.) ar 2001.gada 27.decembra lēmumu
(prot.Nr.13/2, 62.p.) pārtrauca ar I. Z. noslēgto zemes nomas līgumu.
Uz I. Z. vārda Bauskas zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secinās, ka I. Z. parādi ir objektīvi neatgūstami un ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā I. Z., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 59,95 apmērā,
tai skaitā: pamatparādu Ls 48,83 un nokavējuma naudu Ls 11,12 par laika periodu no 1994.gada
1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
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.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 49.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu H. R.
Bauskas novada domei izskatīšanai iesniegts jautājums par H. R., personas kods xxxx,
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, kas iegūta no Iedzīvotāju reģistra, H. R., personas
kods xxxx, miris 2008.gada 5.novembrī.
H. R. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 9,1 ha platībā laika periodā no
1998.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 400,07 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 212,31, nokavējuma nauda
Ls 177,85
un līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
Ls 9,91.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056
002 0097, H. R. izbeigtas ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu Nr.1.18.
Persona nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības. Starp Bauskas rajona Dāviņu pagasta
pašvaldību un H. R. nav noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.9.16 „Par zemes
„Lejiņas” 9,1 ha platībā ar kadastra Nr.4056 002 0097 piekritību” zemes vienība 9,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0097 turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
Uz H. R.vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.
Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secinās, ka H. R. parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā H. R., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 400,07
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 212,31 un nokavējuma naudu Ls 187,76, par laika periodu no
1998.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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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 30.maijā

prot.Nr.11, 50.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu R. Č.
Bauskas novada domei izskatīšanai iesniegts jautājums par R. Č., personas kods xxxx,
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, kas iegūta no Iedzīvotāju reģistra, R. Č., personas
kods xxxx, miris 2007.gada 11.oktobrī.
R. Č. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 14,4 ha platībā laika periodā no
1998.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 123,03 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 83,91, nokavējuma nauda Ls 33,57 un
pamatparāda palielinājums Ls 5,55.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta piekta daļa nosaka, ka ja
vēl nav uzsākta tās zemes robeţu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek atjaunotas zemes īpašuma
tiesības, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības līdz 2006.gada
1.martam no šīs zemes atteikties un pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus.
2002.gada 26.jūnijā R. Č. iesniedza Centrālajā zemes komisijā pieprasījumu piešķirt
kompensāciju par mantojamo Dāviņu pagasta ,,Smilgu” zemes īpašumu. Ar Centrālās zemes
komisijas 2002.gada 25.novembra lēmumu Nr.2368 (248.protokols, 5.10.&) R. Č. piešķirti
īpašuma kompensācijas sertifikāti par 14,4 ha mantojamās zemes Bauskas rajona Dāviņu
pagastā.
Uz R.Č. vārda Bauskas zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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Ievērojot minēto, secinās, ka iepriekš minētas fiziskas personas parādi ir objektīvi
neatgūstami un ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā R. Č., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 123,03
apmērā, tai skaitā: pamatparādu Ls 83,91 un nokavējuma naudu Ls 39,12 par laika periodu no
1998.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Bauskas rajona Gailīšu pagasta kooperatīvai (klientu) sabiedrībai
„Uzvara-Zemgaļi”
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 Bauskas rajona Gailīšu pagasta kooperatīvai (klientu) sabiedrībai „UzvaraZemgaļi”, reģistrācijas Nr.43603008001, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 104,75,
tai skaitā pamatparāds Ls 49,80, ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda Ls 13,32 un
nokavējuma nauda Ls 41,63.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.pants nosaka,
ka konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaņā ar informāciju no Lursoft uzņēmumu reģistra datu bāzes Bauskas rajona Gailīšu
pagasta kooperatīvā (klientu) sabiedrība „Uzvara-Zemgaļi”, reģistrācijas Nr.43603008001,
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1995.gada 16.janvārī un likvidēta 2001.gada
22.oktobrī.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos: nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka Bauskas rajona Gailīšu
pagasta kooperatīvai (klientu) sabiedrībai „Uzvara-Zemgaļi”, reģistrācijas Nr.43603008001,
kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem, nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 104,75,
tai skaitā pamatparāds Ls 49,80 un nokavējuma nauda Ls 54,95, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un
25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Dzēst Bauskas rajona Gailīšu pagasta kooperatīvās (klientu) sabiedrības „UzvaraZemgaļi”, reģistrācijas Nr.43603008001, kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 104,75, tai skaitā pamatparādu Ls 49,80 un nokavējuma
naudu Ls 54,95.
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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DINIS”
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 sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „DINIS”, reģistrācijas Nr.43603005664,
ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 190,04, tai skaitā pamatparāds Ls 92,01, ar to saistītā
pamatparāda palielinājuma nauda Ls 20,32 un nokavējuma nauda Ls 77,71.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.pants nosaka,
ka konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaņā ar informāciju no Lursoft uzņēmumu reģistra datu bāzes sabiedrība ar ierobeţotu
atbildību „DINIS”, reģistrācijas Nr.43603005664, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrēta 1994.gada 15.aprīlī un likvidēta 2010.gada 10.septembrī.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos: nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka sabiedrībai ar ierobeţotu
atbildību „DINIS”, reģistrācijas Nr.43603005664, kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 190,04, tai skaitā pamatparāds Ls 92,01 un
nokavējuma nauda Ls 98,03, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un
25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Dzēst sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „DINIS”, reģistrācijas Nr.43603005664, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 190,04, tai skaitā pamatparādu Ls 92,01 un nokavējuma naudu Ls
98,03.
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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Bauskas rajona l/s produkcijas ražošanas – pārstrādes – realizācijas
kooperatīvai sabiedrībai „Laimdota”
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 Bauskas rajona l/s produkcijas raţošanas – pārstrādes – realizācijas kooperatīvai
sabiedrībai „Laimdota”, reģistrācijas Nr.43603002282, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Ls 46,40, tai skaitā pamatparāds Ls 22,32, ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda Ls 5,27
un nokavējuma nauda Ls 18,81.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.pants nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaņā ar informāciju no Lursoft uzņēmumu reģistra datu bāzes Bauskas rajona
l/s produkcijas raţošanas – pārstrādes – realizācijas kooperatīvā sabiedrība „Laimdota”,
reģistrācijas Nr.43603002282, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1993.gada
3.martā un likvidēta 2000.gada 15.jūnijā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos: nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka Bauskas rajona l/s produkcijas
raţošanas – pārstrādes – realizācijas kooperatīvai sabiedrībai „Laimdota”, reģistrācijas
Nr.43603002282, kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem, nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 46,40, tai skaitā pamatparāds Ls 22,32 un nokavējuma nauda Ls 24,08, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un
25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Dzēst Bauskas rajona l/s produkcijas raţošanas – pārstrādes – realizācijas kooperatīvās
sabiedrības „Laimdota”, reģistrācijas Nr.43603002282, kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 46,40, tai skaitā pamatparādu Ls 22,32 un
nokavējuma naudu Ls 24,08.
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 nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, kadastra Nr.4092 007 0233,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 Vecsaules pagastā
piekritību pašvaldībai
Ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par valstij piekrītošām
zemes vienībām” nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, kadastra Nr.4092 007 0233, zemes
vienība 1,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 tika atzīta par valstij piekrītošu
zemes vienību. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 atrodas
nenoskaidrotas piederības ēkas – garāţa (būves kadastra apzīmējumu 4092 007 0121 003),
šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 007 007 0121 003), šķūnis (būves kadastra apzīmējums
4092 007 0121 004), kā arī pašvaldības ierīkots volejbola laukums un dalīto atkritumu
savākšanas laukums.
Pašvaldība, pildot autonomās funkcijas, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1., 6.punktam veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; veicina iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu. Minētie laukumi pašvaldībai nepieciešami autonomo funkciju
realizēšanai. Līdz ar minēto ir nepieciešams atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4092 007 0233 piekrīt pašvaldībai.
Zemes vienībai 1,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai 1,17 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir vairākstāvu dzīvojamo māju
apbūve un īpašas nozīmes zaļumvieta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 6.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”,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.,
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Atcelt Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par valstij piekrītošām
zemes vienībām” daļā par nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, kadastra Nr.4092 007 0233,
zemes vienības 1,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 piekritību valstij.
2. Noteikt, ka zemes vienība 1,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 1,17 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 007 0233 no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (kods 0101) uz „trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve”
(kods 0702) – 0,5 ha platībā un „sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas” (kods 0503) –
0,67 ha platībā.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0233 noteikt šādus aprobeţojumus –
apgrūtinājumus: 120501 aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem, 12030303 aizsargjosla gar valsts
vietējiem un pašvaldību autoceļiem, 150301 ceļa servitūta teritorija.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma „xxxx”, Dāviņu pagastā sadales apstiprināšanu,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 21.maijā saņemts N. Ņ. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.29/421), kurā izteikts lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „xxxx”, kas atrodas
Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 002 0191, zemes vienību 4,71 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0238, kā arī jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra
Nr.4056 002 0191, pieder N. Ņ. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000211285.
Nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.4056 002 0191, ar kopējo platību 22,31 ha
sastāvā ir trīs zemes vienības: zemes vienība 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002
0190, zemes vienība 11,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0191 un zemes vienība
4,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0238.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” sastāvā esošajai zemes vienībai 4,71 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4056 002 0238 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Saskaņā ar Bauskas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma „xxxx”,
kadastra Nr.4056 002 0191, zemes vienībai 4,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002
0238 esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienības atdalīšanai nav nepieciešama, jo
iesniedzējs lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma atsevišķu zemes vienību, sīkāk to nesadalot.
Lai nostiprinātu atdalīto zemes vienību zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu,
jaunizveidotajam īpašumam piešķirams nosaukums. Iesniedzējs lūdz piešķirt jaunizveidotajam
īpašumam nosaukumu „xxxx”. Minētais nosaukums nav piešķirts nevienam nekustamajam
īpašumam Dāviņu pagasta teritorijā.
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”,
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Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atļaut N. Ņ. no nekustamā īpašuma „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā,
kadastra Nr.4056 002 0191, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, atdalīt zemes vienību 4,71
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0238 saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 4,71 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4056 002 0238 piešķirt nosaukumu „xxxx”.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „xxxx” 4,71 ha platībā 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 meţsaimniecība” (kods 0201).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

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 30.maijā

prot.Nr.11, 56.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Mālkalni” Vecsaules pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 20.maijā saņemts SIA „G-BERGS” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.29/1290), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Mālkalni”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0052 sadalīšanai, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā īpašuma
,,Mālkalni” īpašnieku G. K., I. Š., J. K. iesniegumu un pilnvarojumu veikt visas nepieciešamās
darbības dokumentu sakārtošanā. Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada administrācijas
2013.gada 18.marta lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam
īpašumam „Mālkalni” Vecsaules pagastā”. Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 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”.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „Mālkalni”, kadastra Nr.4092 013 0126, zemes vienībai 21,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 012 0052 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Saskaņā ar Bauskas novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma
„Mālkalni”, kadastra Nr.4092 013 0126, zemes vienībai 21,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0052 esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt SIA „G-BERGS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Mālkalni”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 013 0126, zemes
vienības 21,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0052 sadalīšanai.
2. 1.zemes vienībai 6,9 ha platībā 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 meţsaimniecība” (kods 0201).
3. 2.zemes vienībai 7,0 ha platībā 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 meţsaimniecība” (kods 0201).
4. 3.zemes vienībai 7,9 ha platībā 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 meţsaimniecība” (kods 0201).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 57.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„A.U.Ceplis” Mežotnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.maijā saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.29/1181), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „A.U.Ceplis”, kas atrodas Bauskas novada Meţotnes
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0038 sadalīšanai un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pietilti”.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „Latvijasmernieks.lv” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā
īpašuma ,,A.U.Ceplis” īpašnieka U. L. iesniegumu. Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada
administrācijas 2012.gada 19.oktobra lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
nekustamajam īpašumam „A.U.Ceplis” Meţotnes pagastā”. Projekts atbilst Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
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”.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nekustamā īpašuma „A.U.Ceplis” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0038 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.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,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „A.U.Ceplis”, kas atrodas Bauskas novada Meţotnes pagastā, kadastra Nr.4072 006
0038, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0038, sadalīšanai.
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2. Paliekošajai 1.zemes vienībai 25,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi–
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Atdalītajai 2.zemes vienībai 10,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi–
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 10,0 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Pietilti”.
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.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 58.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma
„Drozdovi” Mežotnes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0104
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0104 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nekustamā īpašuma „Drozdovi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004
0104 esošā izmantošana ir noteikta „lauksaimniecības zeme”, tāpēc nepieciešams iepriekš
minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4072 004 0104 zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4072 004 0104, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601 uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 59.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0204 Mežotnes pagastā
piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības S.H. uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0204 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
S. H. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0204.
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0204, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”.
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 2009.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0204 atbilst starpgabala statusam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 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”, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0204 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. No zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0204 izveidot atsevišķu
īpašumu un piešķirt nosaukumu „Pelavu dīķis”.
3. Nekustamā īpašuma „Pelavu dīķis” zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0204 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.11, 60.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0532 Mežotnes pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības R. Š. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0532.
R. Š. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0532.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0532 platība ir 0,05 ha,
tāpēc nepieciešams precizēt zemes vienības platību no 0,1 ha uz 0,05 ha.
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.
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” izdošanu” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0532 atbilst starpgabala statusam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0532 platību no 0,1 ha uz 0,05 ha.
2. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0532, piešķirt nosaukumu „Rasiņu starpgabals”.
3. Noteikt, ka zemes vienība „Rasiņu starpgabals” 0,05 ha platībā ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Nekustamajam īpašumam „Rasiņu starpgabals” 0,05 ha platībā noteikt 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.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.11, 61.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0195, 4072 002 0196,
4072 002 0171, 4072 002 0193, 4072 002 0190, 4072 002 0168 un 4072 002 0243
pievienošanu nekustamajam īpašumam „Strēlnieku ganības”. Mežotnes
pagastā
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības U. P. uz zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0190 un uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072
002 0168, A. K. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0195, M. C.
uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0196 un zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0171 un V. M. uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0193 un noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
Meţotnes pagasta padome ar 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes
piekritību Meţotnes pašvaldībai” noteica, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0243 ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar U. P. noslēdza zemes nomas līgumus par
zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0190 un zemes vienības ar 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0168 iznomāšanu. U. P. 2012.gada 17.septembrī
atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0190
un 4072 002 0168.
2009.gada 7.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar A. K.noslēdza zemes nomas līgumu par
nekustamā īpašuma „xxxx” iznomāšanu, kura sastāvā atrodas zemes vienība 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0195. A. K. 2012.gada 17.septembrī atteicās no zemes nomas
tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0195.
2009.gada 6.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar M. C.noslēdza zemes nomas līgumu par
nekustamā īpašuma „xxxx” iznomāšanu, kura sastāvā atrodas zemes vienība 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0196 un zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0171. M.C.2012.gada 22.augustā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0196 un 4072 002 0171.
2009.gada 7.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar V. M.noslēdza zemes nomas līgumu par
nekustamā īpašuma „xxxx” iznomāšanu, kuras sastāvā atrodas zemes vienība 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0193. V. M. 2009.gada rudenī atteicās no zemes nomas tiesībām
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0193.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4072 002 0193, 4072 002 0190, 4072 002
0171, 4072 002 0195, 4072 002 0196 un 4072 002 0243 atrodas blakus pašvaldībai
piekrītošajam nekustamajam īpašumam „Strēlnieku ganības”, kadastra Nr.4072 002 0170. Lai
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veicinātu racionālu zemes izmantošanu, visas piecas zemes vienības jāpievieno nekustamā
īpašuma „Strēlnieku ganības” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0226 Meţotnes pagastā piekritību pašvaldībai” tika noteikts, ka
nekustamais īpašums „Strēlnieka laukums”, kadastra Nr.4072 002 0226 piekrīt pašvaldībai. Šī
īpašuma robeţās atrodas Garozas upītes palienas pļava 0,2 ha platībā, kura jāpievieno nekustamā
īpašuma „Strēlnieku ganības” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170.
Zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0168 atrodas blakus
palienas pļavai, tāpēc būtu racionāli arī šo zemes vienību pievienot nekustamā īpašuma
„Strēlnieku ganības” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0195, 4072 002 0196, 4072 002 0171,
4072 002 0190, 4072 002 0168, 4072 002 0193 un 4072 002 0243 pievienot nekustamā īpašuma
„Strēlnieku ganības”, kadastra Nr. 4072 002 0170, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072
002 0170 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Strēlnieka laukums”, kadastra Nr.4072 002 0226,
zemesgabalu 0,2 ha platībā un pievienot to nekustamā īpašuma „Strēlnieku ganības”, kadastra
Nr. 4072 002 0170, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170 atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Strēlnieku ganības”, kadastra Nr.4072 002 0170, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170 kopplatība ir 3,5 ha, tā piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Nekustamā īpašuma „Strēlnieku ganības”, kadastra Nr.4072 002 0170, zemes vienībai 3,5 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4072 002 0170, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Strēlnieka laukums”, kadastra Nr. 4072 002 0226, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0226 platība ir 1,7 ha.
6. Nekustamā īpašuma „Strēlnieka laukums”, kadastra Nr.4072 002 0226, zemes vienībai 1,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0226 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
6.1. pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem, kods 0502, platība 0,3 ha;
6.2. transporta līdzekļu garāţu apbūve, kods 1104, platība 0,5 ha;
6.3. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003, platība 0,9 ha.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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prot.Nr.11, 62.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0534, 4072 004 0492,
4072 004 0491 un 4072 004 0545 Mežotnes pagastā apvienošanu, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības R.Š. uz zemes vienību 0,33 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0534, R. U.uz zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0492 un L.B. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0491
un noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Meţotnes pagasta padome ar R. U. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0492 iznomāšanu. R. U.
2013.gada 19.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību 0,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0492.
R. Š.nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,33 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0534.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās
daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0534 platība ir 0,1 ha, tāpēc
nepieciešams precizēt zemes vienības platību no 0,33 ha uz 0,1 ha.
L. B. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0491.
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,01 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0545, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika
konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam apstiprināšanu un saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir 1 ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0534, 4072 004 0491 un 4072 004
0545 atbilst starpgabalu statusam.
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Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0534, 4072 004 0491, 4072 004
0492 un 4072 004 0545 atrodas blakus. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, visas četras
zemes vienības jāapvieno un jāizveido jauns nekustamais īpašums.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 3.panta piektās daļas 2.punktu,
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0534, 4072 004 0491, 4072 004
0492 un 4072 004 0545, izveidojot jaunu zemes vienību ar kopējo platību 0,32 ha saskaņā ar
pielikumu.
2. No apvienotās zemes vienības 0,32 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kuram
piešķirt nosaukumu „Zariņu lauciņš”.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,32 ha platībā ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Nekustamā īpašuma „Zariņu lauciņš” zemes vienībai 0,32 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
5. Apstiprināt zemes vienības 0,32 ha platībā apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
6. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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prot.Nr.11, 63.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0217, 4072 002 0215
un 4072 002 0148 apvienošanu un nekustamo īpašumu „Jaunās”, Breņči” un
,,Jaunā iela” Mežotnes pagastā robežu un platību precizēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības K. S.uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0217, I. Ţ. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072
002 0215 un S. N. uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0241 un
noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Meţotnes pagasta padome ar I. Ţ. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0215 iznomāšanu. I.Ţ.2013.gada
29.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 002
0215.
2009.gada 7.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar K. S. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0217 iznomāšanu. K.
S.2013.gada 5.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0217.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0215 un 4072 002 0217 atrodas
blakus nekustamā īpašuma „Jaunās”, kadastra Nr.4072 002 0148, pašvaldībai piekrītošajai zemes
vienībai 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0148. Lai veicinātu racionālu zemes
izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0215 un 4072 002 0217
jāpievieno nekustamā īpašuma „Jaunās”, kadastra Nr.4072 002 0148, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0148.
Uz nekustamā īpašuma „Jaunās”, kadastra Nr.4072 002 0148, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0148 atrodas daudzdzīvokļu māja „Jaunās”, kurā esošie dzīvokļi
privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”.
Nekustamā īpašuma ,,Jaunā iela”, kadastra Nr.4072 002 0083, zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0218, pamatojoties uz Meţotnes pagasta padomes
2008.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, ir piekrītoša
pašvaldībai. Ar Meţotnes pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumu piešķirts
nosaukums ,,Jaunā iela”. Uz zemes vienības atrodas pašvaldības ceļu reģistrā reģistrēts ceļš, kas
neatbilst ielas statusam, tāpēc tam nepieciešams mainīt nosaukumu.
Nekustamā īpašuma ,,Breņči”, kadastra Nr.4072 002 0241, zemes vienība 0,05 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0241, pamatojoties uz Meţotnes pagasta padomes 2009.gada
29.janvāra lēmumu ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, ir piekrītoša pašvaldībai.
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Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, nepieciešams pārkārtot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 4072 002 0218, 4072 002 0148 un 4072 002 0241 savstarpējās robeţas
un precizēt to platības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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 mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1
(J.Feldmanis), „atturas” nav, NOLEMJ:
8. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0215 un 4072 002 0217 pievienot
nekustamā īpašuma „Jaunās”, kadastra Nr.4072 002 0148, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0148.
9. Veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0218, 4072 002 0148 un 4072 002
0241 robeţu precizēšanu atbilstoši grafiskajam pielikumam.
10. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Jaunās”, kadastra Nr.4072 002 0148, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0148 un kopplatību 0,7 ha piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
11. Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0148 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus: platībai 0,4 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101 un platībai 0,3 ha – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve, kods 0701.
12. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Breņči”, kadastra Nr. 4072 002 0241, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0241 platība ir 0,1 ha.
13. Mainīt nekustamajam īpašumam „Jaunā iela”, kadastra Nr.4072 002 0218, nosaukumu uz
„Ceļš uz Albertiem”.
14. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ceļš uz Albertiem”, kadastra Nr. 4072 002 0218, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0218 platība ir 0,1 ha.
15. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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prot.Nr.11, 64.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 002 0212, 4072 002 0211
un 4072 002 0088 pievienošanu nekustamajam īpašumam „Gaujas”, Mežotnes
pagastā un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības M.P. uz zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0212 un V. B. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0211 un noteica, ka šīs zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Meţotnes pagasta padome ar M. P. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0212 iznomāšanu.
M.P.2013.gada 29.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0212.
2009.gada 6.aprīlī Meţotnes pagasta padome ar V. B. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0211 iznomāšanu. V.
B.2013.gada 29.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0211.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0213 Meţotnes pagastā piekritību un pievienošanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0192” zemes vienību konsolidācijas procesā
Valsts zemes dienests izveidoja vienu zemes vienību 0,279 ha platībā, piešķirot tai jaunu
kadastra apzīmējumu 4072 002 0088. Zemes vienība 0,279 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0088 ir Bauskas novada pašvaldībai piekrītoša.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4072 002 0211, 4072 002 0212 un 4072 002
0088 atrodas blakus pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002
0210, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Gaujas”, kadastra Nr.4072 002 0210, sastāvā. Lai
veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 002
0211, 4072 002 0212 un 4072 002 0088 jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072
002 0210, veidojot vienu zemes vienību 0,80 ha kopplatībā.
Uz zemes vienības „Gaujas” ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0210 atrodas
daudzdzīvokļu māja „Gaujas”, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu un 3.panta piektās daļas 2.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 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
Ā.Gaile, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, U.Zeltiņš), „pret” 2 (J.Feldmanis,
V.Grigorjeva), „atturas” 1 (V.Veips), NOLEMJ:
16. Zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0212, zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0211 un zemes vienību 0,279 ha ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0088 pievienot nekustamā īpašuma „Gaujas”, kadastra Nr. 4072 002
0210, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0210 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
17. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Gaujas”, kadastra Nr.4072 002 0210, apvienotā zemes
vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0210 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
18. Nekustamā īpašuma „Gaujas”, kadastra Nr.4072 002 0210, zemes vienībai 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 002 0210 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – platībai 0,4
ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 un platībai 0,4
ha – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701.
19. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

108

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 30.maijā

prot.Nr.11, 65.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4060 004 0164 Gailīšu pagastā
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu noteikts, ka M. E.zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz Gailīšu pagasta „Zaļumu” zemes vienību 1,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4060 004 0164, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā,
23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā – 2008.gada 1.septembrī.
M. E. nav noslēdzis zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Zaļumi” zemes
vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 406 004 0164 iznomāšanu.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali ir zemesgabali, kas lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0164 atbilst starpgabala statusam, jo tās
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0164 ir instrumentāli uzmērīta un tās platība ir
1,16 ha.
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,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0164 Gailīšu pagastā ir starpgabals,
kas piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Mežliepas” Codes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
un nosaukuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.maijā saņemts SIA „G-BERGS” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.29/1110), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Meţliepas”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0288 sadalīšanai un nosaukuma „Kišlakliepas“
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-BERGS” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaņā ar nekustamā īpašuma
,,Meţliepas” īpašnieces M. B.pilnvarotās personas U. S.iesniegumu. Projekts izstrādāts atbilstoši
Bauskas novada domes 2013.gada 22.marta lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
nekustamajam īpašumam „Meţliepas” Codes pagastā”. Projekts atbilst Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”. Zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā ir izveidojusies 2.zemes vienība, uz
kuras ir meţs.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nekustamā īpašuma „Meţliepas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4052 004 0288 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.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,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „G-BERGS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Meţliepas”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.4052 004 0288, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0288, sadalīšanai.
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2. Paliekošajai 1.zemes vienībai 0,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
2. Paliekošajai 2.zemes vienībai 1,7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201.
3. Atdalītajai 3.zemes vienībai 6,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 6,8 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Kišlakliepas”.
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Par nekustamo īpašumu Brunavas pagastā zemes vienību piekritību
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumiem „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi personām, kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā 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 piektajai daļai zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta
lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daļā noteiktajā
termiņā noslēgti zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības Brunavas pagastā, par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
otrajai prim daļai un ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brunavas pagastā uz 1 lp.
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Par nekustamo īpašumu Ceraukstes pagastā zemes vienību piekritību
Ar Ceraukstes pagasta padomes 2007.gada 19.jūnija un 2009.gada 20.janvāra lēmumiem
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi personām, kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 25.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta
lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daļā un
ceturtajā daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības Ceraukstes pagastā, par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
otrajai prim daļai un ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu , zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ceraukstes pagastā uz 2 lp.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2013.gada 30.maija
lēmumam Nr._____ p.____

Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības Ceraukstes pagastā
Īpašuma
nosaukum
s
Skolas iela
19
d/s Mēmele
Strauta iela
5A

Kadastra
numurs
405000901
31

Kadastra
apzīmējums
4050009013
1

Nomas līguma
datums, reģ.Nr.
26.09.2007. Nr.340/4050-6-PN

Lielramaņi 1

405000105
13
405000202
47
405000300
04

28.08.2007. Nr.340/4050-5-PN
10.10.2007. Nr.340/4050-7-PN
03.06.2009.Nr.340/4050-22-PN

Rumbas 1

405000300
09

Janoņi 1

405000700
02

4050001051
3
4050002024
7
4050003010
6
4050003010
7
4050003003
0
4050004004
9
4050007010
8
4050007011
2
4050007011
5
4050007012
5
4050007012
9

405000104
83

4050001048
3

10.06.2009.Nr.340/4050-25-PN

405000105
33
405000901
28

4050001053
3
4050009012
8
4050009012
9

23.03.2009.Nr.340/4050-9-PN
25.08.2009.Nr.340/4050-30-PN

405000100
96
405000300
45
405000201
40
405000202
09
405000700
96
405000400
56

4050001052
7
4050003004
5
4050002014
0
4050002020
9
4050007009
6
4050004005
6

10.06.2009.Nr.340/4050-29-PN
10.06.2009.Nr.340/4050-24-PN
20.05.2009.Nr.340/4050-10-PN
16.03.2009.Nr.340/4050-8-PN
27.05.2009.Nr.340/4050-15-PN
10.06.2009.Nr.340/4050-28-PN

Noliktava

d/s Mēmele
Strauta iela
21
d/s Mēmele
Rožu iela
12
Amatnieki
d/s Mēmele
Torņa iela
34-1
Karoļi
Veronikas
Anita
Jēkabsoni
Asarīši

03.06.2009.Nr.340/4050-26-PN

10.06.2009.Nr.340/4050-23-PN
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gada 30.maija
lēmumam
(prot.nr.11, 68.p.)

Skodži
Smilgas

Imantas
Stati
Kaņepes
Skolas iela
5
Ozoli

Guntari
Krastiņi 1
Everitas 1

Domes
priekšsēdēt
ājs

405000300
57
405000901
22

405000901
21
405000701
13
405000700
98
405000901
43
405000901
38

405000901
46
405001000
22
405000300
03

4050003005
7
4050009012
2
4050009018
6
4050009012
1
4050007011
3
4050007009
8
4050009014
3
4050009013
8
4050009009
6
4050009014
6
4050010002
2
4050003010
1

03.06.2009.Nr.340/4050-21-PN
20.05.2009.Nr.340/4050-13-PN

20.05.2009.Nr.340/4050-12-PN
03.06.2009.Nr.340/4050-20-PN
03.06.2009.Nr.340/4050-19-PN
20.05.2009.Nr.340/4050-14-PN
03.06.2009.Nr.340/4050-18-PN

20.05.2009.Nr.340/4050-11-PN
27.05.2009.Nr.340/4050-16-PN
03.06.2009.Nr.340/4050-17-PN

V.Veips
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Par nekustamo īpašumu Īslīces pagastā zemes vienību piekritību
Ar Īslīces pagasta padomes 2007.gada 29.augusta un 2009.gada 29.aprīļa lēmumiem „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi personām, kuras nav izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 25.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta
lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daļā un
ceturtajā daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības Īslīces pagastā, par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai prim
daļai un ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Īslīces pagastā uz 6 lp.
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Pielikums
Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumam (prot.Nr.11, 69.p

Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Īslīces pagastā
Īpašuma nosaukums
Afanasjevi

Nomas līguma datums,
reģ.Nr.
25.11.2007.Nr.1458

Vālodzes

40680050048

Kadastra apzīmējums
40680050049
40680050066
40680050048

Rītausmas 2, 2.bloks Nr.42
Skolas iela 6
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.41
Vecrobežnieki
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.47
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.49
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.24
Rītausmas 1 Nr.24
Priekšzīme 1 Nr.9
Bērzkalnu garāžas 3.bloks
Nr.5
Priekšzīme 2 Nr.33
Bindžuļi

40680020293
40680060098
40680020332
40680150026
40680020296
40680020374
40680020435
40680020364
40680020385

40680020293
40680060098
40680020332
40680150026
40680020296
40680020374
40680020435
40680020364
40680020385

40680030289
40680020517
40680050054

01.10.2007.Nr.1368
01.10.2007.Nr.1372
12.11.2009.Nr.1888

Rītausmas 2, 1.bloks Nr.50
Priekšzīme 2 Nr.14
Cerības
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.41
Rītausmas 1 Nr.10
Lauri

40680020306
40680020499
40680100029
40680020390
40680020358
40680090048

40680030289
40680020517
40680050054
40680050055
40680020306
40680020499
40680100029
40680020390
40680020358
40680090048
40680090049

40680030290
40680020438
40680020434
40680060087
40680020393
40680020347
40680020357
40680020399
40680020439
40680020525
40680030224
40680020345
40680020334
40680020490
40680020283
40680020522
40680020341

40680030290
40680020438
40680020434
40680060087
40680020393
40680020347
40680020357
40680020399
40680020439
40680020525
40680030224
40680020345
40680020334
40680020490
40680020283
40680020522
40680020341

40680030268
40680020428
40680020288
40680090093

40680030268
40680020428
40680020288
40680090093

20.11.2007.Nr.1449
10.10.2007.Nr.1463
29.11.2007.Nr.1478
26.10.2009.Nr.1893
25.11.2007.Nr.1465
09.11.2007.Nr.1422
09.11.2007.Nr.1423
09.11.2007.Nr.1424
20.11.2007.Nr.1455
25.11.2007.Nr.1456
25.11.2007.Nr.1462
09.11.2007.Nr.1415
30.11.2007.Nr.1494
09.11.2007.Nr.1435
29.11.2007.Nr.1416
15.11.2007.Nr.1434
28.09.2009.Nr.1826
16.07.2012.Nr.3-40/4068-174PN
20.10.2007.Nr.1401
10.10.2007.Nr.1375
08.11.2007.Nr.1431

Bērzkalnu garāžas 3.bloks
Nr.7
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.44
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.21
Niedrāji
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.57
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.7
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.46
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.8
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.46
Priekšzīme 2 Nr.42
Birznieku iela 6
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.22
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.61
Priekšzīme 2 Nr.2
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.18
Priekšzīme 2 Nr.38
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.61
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.15
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.33
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.48
Piekūni

Kadastra numurs
40680050049
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25.11.2007.Nr.1457
17.10.2012.Nr.3-40/4068-177PN
10.10.2007.Nr.1370
26.03.2009.Nr.1664
01.10.2007.Nr.1374
20.10.2007.Nr.1394
20.10.2007.Nr.1395
20.10.2007.Nr.1398
25.10.2007.Nr.1405
10.10.2007.Nr.1546

09.11.2009.Nr.1491
25.10.2007.Nr.1409
09.11.2007.Nr.1427
13.07.2009.Nr.1718
12.11.2009.Nr.1819

Rītausmas 2, 1.bloks Nr.30
Priekšzīme 2 Nr.1
Bez adreses
Bērzkalnu garāžas 2.bloks
Nr.8
Priekšzīme 2 Nr.44
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.38
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.43
Lauku iela 3
Priekšzīme 2 Nr.40
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.57
Bērzkalnu garāžas 3.bloks
Nr.11
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.2
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.51
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.55
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.28
Priekšzīme 1, Nr.8
Bērzkalnu garāžas 2.bloks
Nr.7
Bērzkalnu garāžas 3.bloks
Nr.12
Pukinski

40680020331
40680020489
40680160007

40680020331
40680020489
40680160015

24.04.2013. Nr.3-39/4068-56
09.11.2007.Nr.1426
25.11.2007.Nr.1460

40680030281
40680020527
40680020290
40680020386
40680020182
40680020321
40680020325

40680030281
40680020527
40680020290
40680020386
40680020182
40680020321
40680020325

15.10.2007.Nr.1396
30.10.2007.Nr.1487
20.11.2007.Nr.1450
25.11.2007.Nr.1488
09.11.2007. Nr.1433
11.01.2008.Nr.1513
10.10.2007.Nr.1391

40680030294
40680020429
40680020427
40680020415
40680020337
40680020447

40680030294
40680020429
40680020427
40680020415
40680020337
40680020447

01.10.2007.Nr.1393
25.10.2007.Nr.1403
09.11.2007.Nr.1484
09.11.2007.Nr.1471
09.11.2007.Nr.1472
01.10.2007.Nr.1517

40680030280

40680030280

09.11.2007.Nr.1425

40680030295
40680050050

25.10.2007.Nr.1404
25.10.2007.Nr.1413

Priekšzīme 1 Nr.27
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.3
Skolas iela 12
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.25
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.40
Bērzu iela 3
Rītausmas 1 Nr.9
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.58
Jaunvājības
Priekšzīme 2 Nr.35
Tomātiņi
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.6
Bērzkalnu garāžas 2.bloks
Nr.13
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.14
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.19
Priekšzīme 1 Nr.39
Baltadoņi

40680020459
40680020303
40680060094
40680020308
40680020327
40680020192
40680020326
40680020292
40680060077
40680020519
40680030365
40680020533

40680030295
40680050050
40680050051
40680020459
40680020303
40680060094
40680020308
40680020327
40680020192
40680020326
40680020292
40680060077
40680020519
40680030365
40680020533

40680030305
40680020310
40680020339
40680020523
40680050058

40680030305
40680020310
40680020339
40680020523
40680050058

Rītausmas 2, 2.bloks Nr.49
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.52
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.8
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.53
Rītausmas 1 Nr.14
Rītausmas 1 Nr.19
Priekšzīme 2 Nr.15
Rītausmas 1 Nr.17
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.20
Priekšzīme 2 Nr.16
Priekšzīme 2 Nr.30
Upenes

40680020544
40680020342
40680020431
40680020414
40680020299
40680020362
40680020500
40680020361
40680020301
40680020501
40680020515
40680030391

40680020544
40680020342
40680020431
40680020414
40680020299
40680020362
40680020500
40680020361
40680020301
40680020501
40680020515
40680030391

01.11.2007.Nr.1402
29.11.2007.Nr.1466
20.11.2007.Nr.1467
26.08.2009.Nr.1755
20.07.2009.Nr.1750
11.10.2011.Nr.3-40/4068-165PN
26.08.2009.Nr.1753
13.07.2009.Nr.1701
09.07.2009.Nr.1696
09.07.2011.Nr.1697
05.08.2011.Nr.1740
13.07.2009.Nr.1719
23.07.2009.Nr.1723
26.08.2009.Nr.1754
16.06.2010.Nr.1892
16.06.2010.Nr.1891
31.08.2009.Nr.1763
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26.11.2007.Nr.1486
25.10.2007.Nr.1410
25.11.2007.Nr.1459
01.10.2007.Nr.1387
26.11.2007.Nr.1461
01.10.2007.Nr.1445
30.11.2007.Nr.1493
30.11.2007.Nr.1492
25.11.2007.Nr.1477
09.11.2007.Nr.1442
10.10.2007.Nr.3-10/4068-75-PN
30.11.2007.Nr.1494

Rītausmas 2, 2.bloks Nr.10
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.39
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.58
Priekšzīme 1 Nr.4
Priekšzīme 1 Nr.18
Rītausmas 1 Nr.6
Priekšzīme 1 Nr.5
Priekšzīme 1 Nr.41
Priekšzīme 2 Nr.41
Priekšzīme 1 Nr.50
Priekšzīme 1 Nr.48
Priekšzīme 1 Nr.49
Priekšzīme 2 Nr.36
Priekšzīme 1 Nr.15
Ezeri
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.26
Priekšzīme 1 Nr.46
Dālijas
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.12
Priekšzīme 1 Nr.20
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.3
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.53
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.7
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.6
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.13
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.59
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.60
Rītausmas 1 Nr.18
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.15
Rītausmas 1 Nr.11
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.18
Priekšzīme 1 Nr.36
Zīles
Kuzņecovi

40680020282
40680020528
40680020529
40680020378
40680020381
40680020371
40680020416
40680020472
40680020524
40680020481
40680020479
40680020480
40680020520
40680020450
40680090078
40680020316
40680020477
40680030395
40680020281
40680020453
40680020531
40680020535
40680020338

40680020282
40680020528
40680020529
40680020378
40680020381
40680020371
40680020416
40680020472
40680020524
40680020481
40680020479
40680020480
40680020520
40680020450
40680090078
40680020316
40680020477
40680030395
40680020281
40680020453
40680020531
40680020535
40680020338

09.07.2009.Nr.1710
28.09.2009.Nr.1798
28.09.2009.Nr.1799
26.08.2009.Nr.1761
26.08.2009.Nr.1757
28.03.2011.Nr.1928
13.07.2009.Nr.1713
13.07.2009.Nr.1714
13.07.2009.Nr.1706
09.07.2009.Nr.1708
09.07.2009.Nr.1707
09.07.2009.Nr.1709
12.11.2009.Nr.1804
13.07.2009.Nr.1712
26.10.2009.Nr.1836
09.07.2009.Nr.1770
28.09.2009.Nr.1780
20.07.2009.Nr.1743
11.08.2009.Nr.1736
05.08.2009.Nr.1752
12.11.2009.Nr.1806
12.11.2009.Nr.1805
09.07.2009.Nr.1731

40680030260
40680020309
40680020328
40680020425
40680020368
40680020340
40680020359
40680020280
40680020467
40680090022
40680050060

09.07.2009.Nr.1694
05.08.2009.Nr.1749
28.09.2009.Nr.1778
28.09.2009.Nr.1777
20.07.2009.Nr.1727
24.04.2013.Nr.3-39/4068-57
12.11.2009.Nr.1831
13.07.2009.Nr.1702
31.08.2009.Nr.1762
26.08.2009.Nr.1759
20.07.2009.Nr.1751

Rītausmas 2, 1.bloks Nr.42
Priekšzīme 1 Nr.32
Podziņas
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.10
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.31
Cielaviņas
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.21
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.9
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.12
Zīlīte
Upmalas
Priekšzīme 2 Nr.9

40680020333
40680020464
40680030379

40680030260
40680020309
40680020328
40680020425
40680020368
40680020340
40680020359
40680020280
40680020467
40680090022
40680050057
40680050060
40680020333
40680020464
40680030379

40680030263
40680020335
40680030387
40680020421
40680020411

40680030263
40680020335
40680030387
40680020421
40680020411

23.07.2009.Nr.1748
05.08.2009.Nr.1739
09.07.2009.Nr.1711
09.07.2009.Nr.1717
22.07.2009.Nr.1724

40680030265
40680030369
40680030111
40680020497

40680030265
40680030369
40680030111
40680020497

Zaķi
Priekšzīme 1 Nr.31
Priekšzīme 1 Nr.1
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.13

40680010043
40680020463
40680020379
40680020286

40680010043
40680020463
40680020379
40680020286

11.08.2009.Nr.1745
11.08.2009.Nr.1746
28.09.2009.Nr.1796
07.09.2009.Nr.1780
11.10.2011.Nr.3-40/4068-164PN
09.07.2009.Nr.1700
09.07.2009.Nr.1699
28.09.2009.Nr.1787
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22.07.2009.Nr.1722
31.08.2009.Nr.1772
23.07.2009.Nr.1747

Jumpravas

40680100042

Rītausmas 2, 1.bloks Nr.34
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.51
Priekšzīme 2 Nr.21

40680020284
40680020440
40680020506

40680100042
40680100043
40680100044
40680020284
40680020440
40680020506

Priekšzīme 2 Nr.26

40680020511

40680020511

Priekšzīme 1 Nr.37
Priekšzīme 1 Nr.30
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.34
Priekšzīme 1 Nr.12
Rītausmas 2, 1.bloks Nr.45
Priekšzīme 2 Nr.18
Sudmaliņas
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.54
Rītausmas 1 Nr.8
Priekšzīme 2 Nr.31
Priekšzīme 1 Nr.25

40680020468
40680020462
40680020294
40680020380
40680020278
40680020503
40680030363
40680020344
40680020356
40680020516
40680020457

40680020468
40680020462
40680020294
40680020380
40680020278
40680020503
40680030363
40680020344
40680020356
40680020516
40680020457

Mazcīrulīši

40680100039

Priekšzīme 2 Nr.7
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.27
Vizbulītes
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.11
Rītausmas 1 Nr.25
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.20
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.4
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.14

40680020495
40680020540
40680030368
40680020373
40680020366

40680100039
40680100040
40680100041
40680020495
40680020540
40680030368
40680020373
40680020366

40680030273
40680020430
40680020432

40680030273
40680020430
40680020432

Priekšzīme 1 Nr.38

40680020469

40680020469

Rītausmas 2, 2.bloks Nr.36
Bērzkalnu garāžas 1.bloks
Nr.21
Rītausmas 2, 2.bloks Nr.26

40680020413

40680020413

05.08.2009.Nr.1738
23.10.2009.Nr.1829
11.08.2009.Nr.1741
26.07.2012.Nr.3-40/4068-175PN
20.12.2011.Nr.3-40/4068-168PN

40680030274
40680020317

40680030274
40680020317

09.07.2009.Nr.1695
20.07.2009.Nr.1732

Domes priekšsēdētājs

V.Veips
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26.08.2009.Nr.1764

09.07.2009.Nr.1693
24.01.2012.Nr.3-40/4068-173
04.09.2009.Nr.1766
27.07.2009.Nr.3-40/4068-167PN
04.01.2012.Nr.3-40/4068-171PN
05.08.2009.Nr.1742
13.07.2009.Nr.1704
13.07.2009.Nr.1716
09.07.2009.Nr.1608
09.07.2009.Nr.1703
11.08.2009.Nr.1744
26.08.2009.Nr.1758
09.07.2009.Nr.1720
09.07.2009.Nr.1730
11.08.2009.Nr.1737
26.10.2009.Nr.3-40/4068-172PN

09.07.2009.Nr.1705
27.07.2009.Nr.1725
23.07.2009.Nr.1728
22.07.2009.Nr.1726
23.07.2009.Nr.1721

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 30.maijā

prot.Nr.11, 70.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055
Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 12.septembrī saņemts sabiedrības ar ierobeţotu
atbildību „Uzvara-lauks”, reģistrācijas numurs 43603008016, kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja
pilnvarotā persona Aija Priedola, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1109), kurā tiek lūgts iznomāt
zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 ir
piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2013.gada 25.aprīļa līdz 2013.gada 9.maijam tika izlikta Bauskas novada domes ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldes ēkā un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips,
U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Uzvara-lauks” zemes vienību 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2013. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Uzvara-lauks” 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;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 71.p.

Par finansējuma piešķiršanu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku izdevumu segšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Dziesmu
un Deju svētku likuma 9.pantu ceturto daļu, lai nodrošinātu Bauskas novada kolektīvu dalību
XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu Ls 6000 no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda
līdzekļiem Bauskas novada kolektīvu dalības nodrošināšanai XXV Vispārējos latviešu Dziesmu
un XV Deju svētkos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 72.p.

Par Vecsaules pamatskolas organizētās nometnes 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot bērnu nometnes darbību:
Dienas nometne: Dambretes un šaha nometne „Asie prāti”,
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola”,
nometnes vadītāja: Inga Bernāte, tālr.26328467,
nometnes darbības laiks un vieta: no 15.07.2013. līdz 17.07.2013. Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 40 bērni vecumā no 8 līdz 16 gadiem un 1 pedagogs.
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 30.maijā

prot.Nr.11, 73.p.

Par Rīgas Volejbola skolas organizēto 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
Diennakts nometne: „Bomiņš”,
nometnes organizētājs: Rīgas Volejbola skola,
nometnes vadītājs: Jānis Bomiņš, tālr.29494703,
nometnes darbības laiks un vieta: no 06.07.2013. līdz 17.07.2013. Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 60 bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem un 6 pedagogi.
Diennakts nometne: „Bumbiņš”,
nometnes organizētājs: Rīgas Volejbola skola,
nometnes vadītājs: Jānis Bomiņš, tālr.29494703,
nometnes darbības laiks un vieta: no 24.07.2013. līdz 04.08.2013. Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 50 bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem un 5 pedagogi.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 74.p.

Par Izglītības nodaļas reglamenta saskaņošanu
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas reglamentu.
Pielikumā: Izglītības nodaļas reglaments uz 4 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 30.maijā

prot.Nr.11, 75.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmumā “Par
zemesgabala daļas Īslīces ielā 1, Bauskā iznomāšanu”
Bauskas novada domē 2013.gada 25.maijā saņemts SIA „Tilts” iesniegums, kurā izteikts
lūgums papildus iznomāt zemesgabala daļu Īslīces ielā 1, Bauskā objekta „Mūsas tilta
rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecības vajadzībām.
Izskatot SIA „Tilts” iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada dome 2013.gada 13.maijā pieņēma lēmumu „Par zemesgabala daļas
Īslīces ielā 1, Bauskā iznomāšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu SIA „Tilts” objekta „Mūsas tilta
rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecības vajadzībām tika iznomāta pašvaldībai piederošā
zemesgabala Īslīces ielā 1, Bauskā daļa 0,26 ha platībā. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, tika
secināts, ka būvmateriālu, celtniecības tehnikas un darba vagoniņu novietošanai šāda platība ir
nepietiekoša un vēl nepieciešams nomāt 0,26 ha.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu,15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr. 735 „Par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmumā „Par zemesgabala daļas Īslīces ielā 1,
Bauskā iznomāšanu” grozījumu, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Iznomāt SIA „Tilts” divas zemesgabala daļas Īslīces ielā 1, Bauskā, katru 0,26 ha platībā
(kadastra numurs 4001 007 0003) saskaņā ar grafisko pielikumu objekta „Mūsas tilta
rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecības vajadzībām.”
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Ciņi 1”
Codes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0196
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0196 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
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 „Ciņi 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0196 esošā un plānotā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme,
tāpēc nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zemes uz dalīto mērķi – gan
apbūves zeme, gan lauksaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un
18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Ciņi 1”, kadastra Nr.4052 006 0196, zemes vienībai 1,69 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 006 0196, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: vienstāvu
un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zemes, kods 0701 – 0,2 ha platībā un zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 – 1,49 ha platībā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumā
„Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanu”
Bauskas novada dome 2012.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu „Par Latvijas – Lietuvas
pārrobeţu sadarbības projekta „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu” (turpmāk – Projekts). Ar lēmumu apstiprinātas
projekta kopējās izmaksas EUR 937 814,46 (Ls 659 099,75) apmērā, no tām attiecināmās
izmaksas EUR 216 080 (Ls 151 861,89), t.sk. ERAF finansējums 85 % – EUR 183 668 (Ls
129 082,61), publiskais finansējums 15 % – EUR 32 412 (Ls 22 779,28), tai skaitā valsts budţeta
dotācija 5 % – EUR 10 804 (Ls 7 593,09), pašvaldības līdzekļi 10 % – EUR 21 608 (Ls
15 186,19); neattiecināmās izmaksas EUR 721 734,46 (Ls 507 237,87).
Pamatojoties uz atklāta konkursa Nr.BNA2013/002/ERAF „Lietusūdens
savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā” rezultātiem, par atbilstošāko pretendentu
tika izraudzīta sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Viona”, reģistrācijas numurs 40103151330.
2013.gada 14.maijā Bauskas novada dome un sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Viona”
noslēdza līgumu Nr.BNA2013/002/ERAF par lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas
būvdarbiem Bauskā. Līguma summa saskaņā ar līguma tāmi par būvdarbu izpildi ir Ls 552
596,84 bez pievienotās vērtības nodokļa (Ls 668 641,74 ar pievienotās vērtības nodokli), kas
pārsniedz Projekta pieteikumā norādītās attiecināmās būvniecības izmaksas.
Lai sekmīgi īstenotu Projektā paredzētās aktivitātes, nodrošinātu finansējumu
autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvniecības veikšanai, nepieciešams palielināt projekta
neattiecināmo izmaksu daļu par EUR 29 770,10 jeb Ls 20 922,55.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 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. un
15.punktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Izteikt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par atbalstu Latvijas –
Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projektam „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai”” 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 967 584,56 jeb Ls 680 022,30 (seši simti
astoņdesmit tūkstoši divdesmit divi lati, 30 santīmi), no tām attiecināmās izmaksas EUR
216 080 (Ls 151 861,89), t.sk. ERAF finansējums 85 % – EUR 183 668 (Ls 129 082,61),
publiskais finansējums 15 % – EUR 32 412 (Ls 22 779,28), tai skaitā valsts budţeta dotācija
5 % – EUR 10 804 (Ls 7 593,09), pašvaldības līdzekļi 10 % – EUR 21 608 (Ls 15 186,19);
neattiecināmās izmaksas EUR 751 504,56 (Ls 528 160,41).”
Izteikt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par atbalstu Latvijas –
Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projektam „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai”” 2.punktu šādā redakcijā:
„2. 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 projekta „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai:
2.1. 2013.gadā – EUR 821 317,76 (Ls 577 225,41)
2.2. 2014.gadā – EUR 146 266,80 (Ls 102 796,89).”
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Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas
novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā” īstenošanai
2011.gada 18.augustā noslēgts līgums starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra” un SIA „Īslīces ūdens” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādţūnu ciemā”
īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Īslīces ūdens”
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta
Ādţūnu ciemā” īstenošanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 97 517 (deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit
lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādţūnu ciemā” īstenošanai ar mērķi
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, paredzot naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „Īslīces
ūdens”, kuras 100 % kapitāla daļu pieder Bauskas novada pašvaldībai, pamatkapitālā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma 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 28.maija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” literātam un kultūrvides
veidotājam Rūdolfam Saulājam (personas kods xxxx) par ieguldījumu novada kultūras
attīstībā. (Apbalvojuma pasniegšana - Bauskas novada svētkos).
(Pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka”).
1.

Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Rutai Segliņai (personas
kods xxxx) par ilggadēju ieguldījumu Brunavas pagasta attīstībā. (Apbalvojuma pasniegšana
- Bauskas novada svētkos).
(Pieteikuma iesniedzējs - deputāte Rudīte Čakāne)
2.
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