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prot.Nr.8, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un
Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2014.gada 16.aprīļa atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
Bauskas novada Vecsaules pamatskolas saimnieciskajam darbiniekam Andrim Štālam (personas kods xxxx) par aktīvu darbību Vecsaules
pagasta un novada kultūras dzīves pilnveidošanā un ieguldījumu estētiskās vides radīšanā (pieteikuma iesniedzēja - Bauskas novada pašvaldības
Vecsaules pagasta biedrības „Saulupe” vadītāja Rasma Maldute).
2. Zviedrijas pilsonim Janam Ulfbergam par nozīmīgu devumu Bauskas novadam un atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas darbā
(pieteikuma iesniedzēja – biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas padomes locekle Inga Muižniece).
3. Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas brīvprātīgajai medicīnas māsai Verai Bajārei (personas kods xxxx) par profesionalitāti,
nesavtību un pašaizliedzību Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas darbā un novada labā (pieteikuma iesniedzēja – biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas izpilddirektore Sandra Pumpuriņa).
1.
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Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā
2013.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs,
M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības konsolidēto 2013.gada pārskatu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 4.p.

Par Kristapa Paegles iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 8.aprīlī saņemts Kristapa Paegles, dzīvesvietas adrese: xxx, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.,
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-14.18/444), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā ūdens motosportā S-550 klasē, kas
norisināsies 2014.gadā no 9.maija līdz 11.maijam Šlesinā, Polijā. Iesniegumam pievienots sporta sasniegumu apraksts un kopējo izmaksu tāme dalībai
sacensībās. Kopējās izmaksas ir 1450,00 euro, t.sk. ceļa izdevumi 300 euro, uzturēšanas izdevumi un sacensību izmaksas 650 euro, treniņu izmaksas
300 euro, tehnikas sagatavošana 200 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos” 4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro par uzturēšanās
izdevumiem un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2
„Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Kristapam Paeglem finansējumu 670 euro apmērā, tai skaitā 300 euro ceļa izdevumu un 370 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem dalībai Eiropas čempionātā ūdens motosportā S-550 klasē.
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Par finansējuma piešķiršanu 16.kantrimūzikas festivāla organizēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.aprīlī saņemts SIA „Country mūzikas aģentūra” valdes priekšsēdētāja Ulda Ozoliņa iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.17/442), kurā norādīts, ka kantrimūzikas festivāli Bauskā notikuši jau piecpadsmit gadus. Šogad paredzēts festivālu rīkot 11. un
12.jūlijā un tajā piedalīsies gan ārvalstu mūziķi, gan Latvijas mūziķi. Iepriekš Bauskas novada pašvaldības atbalsts nodrošinājis iespēju festivāla
rīkotājiem saglabāt demokrātiskas biļešu cenas, kuras ir viszemākās attiecībā pret piedāvāto mūzikas programmu, un augsto māksliniecisko sniegumu.
Iesniegumā izteikts lūgums atbalstīt 16.kantrimūzikas festivālu iepriekšējo gadu līmenī.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (M.Ruža), nolemj:
1. Piešķirt SIA „Country mūzikas aģentūra” no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” 2014.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem kultūras pasākumu organizēšanai finansējumu EUR 9960 (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro) apmērā 16.kantrimūzikas
festivāla organizēšanai Bauskā 2014.gada 11. un 12. jūlijā.
2. Noslēgt trīspusēju līgumu starp Bauskas novada domi, SIA „Country mūzikas aģentūra” un Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas
Kultūras centrs” par finansējuma piešķiršanas un izlietojuma kārtību.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.5/1223), kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu remontdarbu veikšanai struktūrvienībās: Gailīšu pagasta Pāces bibliotēkā, Bauskas Bērnu
bibliotēkā un Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkā.
Ņemot vērā zemsliekšņa iepirkuma rezultātu remontdarbu nodrošināšanai struktūrvienībās, nepieciešams papildu finansējums EUR 6393,30,
t.sk. Gailīšu pagasta Pāces bibliotēkas ieejas mezgla remontdarbiem EUR 1243,51, Bauskas Bērnu bibliotēkas telpas remontam EUR 1459,07, Vecsaules
pagasta Ozolaines bibliotēkas telpas remontdarbiem EUR 3690,72.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda EUR 6393 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro) papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” remontdarbiem:
1.1. Gailīšu pagasta Pāces bibliotēkas ieejas mezgla remontdarbiem par EUR 1243 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit trīs euro);
1.2. Bauskas Bērnu bibliotēkas telpas remontam par EUR 1459 (viens tūkstotis četri simti
piecdesmit deviņi euro);
5

1.3. Ozolaines bibliotēkas telpas remontdarbiem par EUR 3691 (trīs tūkstoši seši simti
deviņdesmit viens euro).
2.
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” direktorei Baibai Tormanei slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma
procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu.

Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta

g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu“ šādus grozījumus:
1.1.izteikt 3.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādis”
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu;
1.2.papildināt lēmuma 1.pielikumu „Iestādes „Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta
„Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” ar 13.punktu šādā redakcijā:

13.1.

13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Avio, kuģu, autobusu biļešu pieteikšana pa
tālruni

2,13
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13.2.

Kopēšana

13.3.

Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu ārpus
Bauskas novada (ja nav noslēgts līgums par
komisiju): Latvija/ārvalstis
Faksa nosūtīšana
Faksa saņemšana
Uzcenojums TIC pārdotajām precēm (kartēm,
pastkartēm, bukletiem, suvenīriem)
Konsultācija klātienē par tūrisma jautājumiem
(ārpus Bauskas novada esošajiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem un tūrisma
speciālistiem)
Tūrisma objekta, pakalpojuma apsekošana
(ārpus Bauskas novada robežām)
Reklāmas lodziņš www.tourism.bauska.lv citu
novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

13.8.
13.9.

1 (viena) A4
formāta lpp.
(no vienas
puses)

0,07

7,11-14,23

1-3 lappuses
1 lappuse

1,00
1,00
25 %

1 stunda

7,11

1 reize

35,57

1 mēnesī

14,23

2. Noteikt, ka lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
Pielikumā: 3.pielikums „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādis” uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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3.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Pakalpojums
Muzeja apmeklējums (ieejas
maksa muzejā)

Muzeja filiālē „V.Plūdoņa
muzejs „Lejenieki””

Muzeja organizēto pasākumu
apmeklēšana (izņemot izstāžu
atklāšanas pasākumus)

Vienības

Maksa euro

pieaugušajiem

1,40

skolēniem un studentiem
Ģimenes biļete (vismaz 3
cilvēki)
pieaugušajiem

0,70
2,80

skolēniem un studentiem
Ģimenes biļete (vismaz 3
cilvēki)
Ekskursiju vadīšana
Pasākums jaunlaulātajiem
Telts vieta diennaktī
Malkas iepakojums (40 l)
ugunskuram
Teritorijas izmantošana
pasākumiem (vienam
cilvēkam)
1 pieaugušajam

0,70
2,80

1,40

7,00
36,00
2,80
4,20
0,70

1,40

1 skolēnam vai 1 studentam

0,70
9

4.
5.

Fotografēšana un filmēšana
ekspozīcijā „Bauska laikā un cilvēki
Bauskā 20.gs.”
Profesionālā fotografēšana un
filmēšana muzejā komerciāliem
mērķiem

0,70
7,00

6.

Gida pakalpojumi muzejā

latviešu valodā

7.

Gida pakalpojumi Bauskā un ārpus
Bauskas:

Grupai līdz 10 cilvēkiem

2,00 (no cilvēka)

Grupai no 11 līdz 20 cilvēkiem
Grupai no 21 un vairāk
cilvēkiem
Mazai grupai līdz 10 cilvēkiem

1,50 (no cilvēka)
1,00 (no cilvēka)

Grupai līdz 20 cilvēkiem

45,00 par katru
nākamo cilvēku
2,00

8.

Izglītojoša programma:
„Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā”

12.

Programma grupām
„Laiks spēlēties”
Programma grupām „No dzīpara
līdz tērpam”
Izglītojoša programma
„Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā”
un ekskursija Bauskā ar gidu
Muzejpedagoģiskās programmas
1 programma grupai līdz 30

13.

Izbraukuma lekcijas

9.
10.
11.

7,00

30,00

1,50 (no cilvēka)
1,50 (no cilvēka)
52,00

14,00

cilvēkiem
skolēnu grupai (līdz 30
skolēniem)

14,00 + ceļa
izdevumi

10

pieaugušo grupai
cilvēkiem)
14.

14.1.
15.
16.

17.
18.

Muzeja krājuma materiālu
izmantošana
Latvijas muzejiem
Kopēšana
Muzeja krājuma materiālu
deponēšana fiziskām un juridiskām
personām
Muzeja krājuma materiālu
deponēšana Latvijas muzejiem
Muzeja telpu īre pasākumiem

(līdz

30

Atkarībā no priekšmeta
saglabātības pakāpes un
unikalitātes
A4, A5 formāta 1 lapa
1 vienība atkarībā no
deponēšanas ilguma un vērtības,
ko nosaka muzeja Krājuma
komisija

21,00 + ceļa
izdevumi
1,00 – 10,00

Bez maksas
0,15
7,00 – 70,00

Bez maksas
1 stunda atkarībā no pasākuma
specifikas un izmantojamo telpu
daudzuma

7,00 – 30,00

2. Citos gadījumos, kas nav minēti muzeja pakalpojumu cenrādī, samaksu nosaka iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” direktors ar
rīkojumu, kas saskaņots ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru.
3. Muzeja materiālu izmantošana komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem drīkst notikt tikai, slēdzot divpusēju
sadarbības līgumu.
4. Bezmaksas pakalpojumi muzejā un filiālē „ Lejenieki”:
4.1. apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem;
4.2. apmeklējums muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību;
4.3. apmeklējums ICOM kartes īpašniekiem;
4.4. apmeklējums trešdienās pensionāriem, invalīdiem, bērnunamu un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot apliecību;
4.5. apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu (virs 15 personām) vadītājiem;
4.6. iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem bez gida pakalpojumiem;
4.7. bibliotēkas apmeklējums un literatūras izmantošana (lasīšana) lasītavā;
4.8. tiek sniegti fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadarbības līgumu vai citu sadarbības formu ietvaros.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību
Vadoties no Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.panta, kas nosaka to, ka pēc 2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā
rajona pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo pašvaldību, kura ir
pārņēmusi attiecīgo institūciju,
ievērojot Iecavas novada domes 2014.gada 11.marta lēmumu „Par sadarbības līguma slēgšanu ar Bauskas novada domi tūrisma informācijas jomā”,
pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt ar Iecavas novada pašvaldību sadarbības līgumu saskaņā ar pielikumu par pašvaldību sadarbību tūrisma informācijas jomā uz diviem
gadiem.
2. Par sadarbības līguma noslēgšanu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts ar Iecavas novada pašvaldību uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 9.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās
un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē
grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 6.1.apakšpunktā skaitli „12” ar skaitli „15”.
1.2. aizstāt 6.2.apakšpunktā skaitli „8” ar skaitli „12”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2009.gada 27.augustā
(prot. Nr.6, 45.§)
NOTEIKUMI
Bauskā
Nr. 4

2009.gada 27.augustā

Par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei
(Grozījumi 28.01.2010.; 30.09.2010.; 25.08.2011.; 29.12.2011.; 28.06.2012.; 25.09.2012.; 24.04.2014.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.
Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs un pirmsskolas
izglītības iestādes grupās, kā arī speciālās izglītības iestādēs un speciālās izglītības un pedagoģiskās korekcijas klasēs.
2. Ja Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē (grupā) ir mazāks par šajā kārtībā noteikto minimālo izglītojamo
skaitu, veido apvienotās klases (grupas). Apvienoto klasi veido, ievērojot šādus nosacījumus:
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2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajā kārtībā noteiktajam minimālajam un maksimālajam izglītojamo skaitam klasē;
2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, izņemot klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās izglītības
programmās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī izņemot klases ar
nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno neklātienes pamatizglītības programmu; (papildināts ar 30.09.2010.noteikumiem Nr.25;
25.08.2011.grozījumu redakcijā)
2.3. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās izglītības programmās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; (30.09.2010.noteikumu Nr.25 redakcijā)
2.4. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno neklātienes pamatizglītības programmu.(papildināts 25.08.2011.)

II.

Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

3. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds: (28.06.2012.grozījumu redakcijā)
3.1. vecumā līdz trim gadiem:
3.1.1. pilsētā – 10-16;
3.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-16;
3.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
3.2.1. pilsētā – 10-26;
3.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26;
3.3. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem:
3.3.1. pilsētā – 12-26;
3.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26.
4. Pēc Bauskas novada iniciatīvas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā ir dažāda vecuma bērni: (28.06.2012.grozījumu
redakcijā)
4.1. vecumā līdz trim gadiem:
4.1.1. pilsētā – 10-16;
4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-16;
4.2. vecumā līdz pieciem gadiem:
4.2.1. pilsētā – 10-20;
4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-20;
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4.3. vecumā līdz septiņiem gadiem:
4.3.1. pilsētā – 10-26;
4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-26.
4.1 Speciālajā pirmsskolas izglītības grupā izglītojamo skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt: (Papildināts ar 28.06.2012.grozījumiem)
4.1.1. 10. izglītojamos ar redzes traucējumiem;
4.1.2. 10. izglītojamos ar dzirdes traucējumiem;
4.1.3. 15. izglītojamos ar fiziskās attīstības traucējumiem;
4.1.4. 15. izglītojamos ar somatiskām saslimšanām;
4.1.5. 14. izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem;
4.1.6. 14. izglītojamos ar jauktiem attīstības traucējumiem;
4.1.7. 14. izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;
4.1.8. 10. izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;
4.1.9. 6. izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
4.2 Pirmsskolas izglītības programmas apguvei grupā, kurā iekļaujoši tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības programma, pieļaujamais maksimālais
izglītojamo skaits – 20. Vienā pirmsskolas izglītības grupā, kurā iekļaujoši tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības programma, drīkst iekļaut ne
vairāk kā 3 bērnus ar speciālajām vajadzībām. (Papildināts ar 28.06.2012.noteikumiem.)
III. Izglītojamo skaits klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei
5. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits:
5.1. vispārējās izglītības iestādē: (25.08.2011.grozījumu redakcijā)
5.1.1. pilsētā - 12-30;
5.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-30;
5.2. vakara (maiņu) skolās - 8-30;
5.3. neklātienes pamatizglītības programmas apguvei – 5-30. (papildināts 25.08.2011., grozīts 28.06.2012.)
6. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits: (25.08.2011.grozījumu redakcijā)
6.1. pilsētā – 15- 30; (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
6.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12- 30. (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
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7. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei var veidot paralēlklases:
7.1. vispārējās pamatizglītības programmas apguvei 1.klasē un 3.klasē: (grozīts 30.09.2010.ar noteikumiem Nr.25; 25.08.2011.grozījumu redakcijā)
7.1.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 28;
7.1.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 57;
7.1.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 85;
7.1.4. piecas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 113;
7.2. vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas 4.-12.klasē: (grozīts 30.09.2010.ar noteikumiem Nr.25;
25.08.2011.grozījumu redakcijā)
7.2.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 30;
7.2.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 61;
7.2.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 91;
7.2.4. piecas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 121;
7.3. vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei, ņemot vērā, ka izglītības iestāde īsteno vairākas
izglītības programmas, no kurām vismaz viena netiek īstenota citās Bauskas novada izglītības iestādēs: ( 29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
7.3.1.
divas
paralēlklases,
ja
izglītojamo
skaits
ir
vismaz
26;
(Papildināts
ar
29.12.2011.grozījumiem.)
7.3.2.
trīs
paralēlklases,
ja
izglītojamo
skaits
ir
vismaz
52;
(Papildināts
ar
29.12.2011.grozījumiem.)
7.3.3.
četras
paralēlklases,
ja
izglītojamo
skaits
ir
vismaz
75;
(Papildināts
ar
29.12.2011.grozījumiem.)
7.3.4.
piecas
paralēlklases,
ja
izglītojamo
skaits
ir
vismaz
95;
(Papildināts
ar
29.12.2011.grozījumiem.)
7.4. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo noteikto.
(Papildināts ar 29.11.2011.grozījumiem.)
8. Vispārējās izglītības iestādē vienā klasē pieļaujams integrēt šādu skaitu izglītojamo ar speciālām vajadzībām:
8.1. ar redzes traucējumiem- ne vairāk par trim;
8.2. ar dzirdes traucējumiem- ne vairāk par trim;
8.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem- ne vairāk par trim;
8.4. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām- ne vairāk par četriem;
8.5. ar somatiskām saslimšanām- ne vairāk par sešiem;
8.6. ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām- ne vairāk par sešiem;
8.7. ar valodas traucējumiem- ne vairāk par četriem.
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IV.

Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē

9. Bauskas novada speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē pieļaujams šāds izglītojamo skaits:
9.1. ar somatiskām saslimšanām- 12-20;
9.2. ar skoliozi, ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām- 10-16;
9.3. ar valodas traucējumiem- 8-14;
9.4. vājredzīgiem un vājdzirdīgiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem- 7-10;
9.5. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām- 7-14;
9.6. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem- 6-12;
9.7. ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem- 4-6.
V.

Izglītojamo skaits klasē pedagoģiskās korekcijas programmu apguvei

10. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir 8-15.
10.1 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu var īstenot arī vienā no vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasēm. Paralēlklases
tiek veidotas, ievērojot šādus nosacījumus: (28.06.2012.grozījumu redakcijā.)
10.1 1. ja vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasē netiek iekļaujoši īstenota speciālā pamatizglītības programma:
10.1 1.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 26;
10.1 1.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 52;
10.1 1.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 75;
10.1 2. ja vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasē tiek iekļaujoši īstenota speciālā pamatizglītības programma:
10.1 2.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 24;
10.1 2.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 42;
10.1 2.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits ir vismaz 65.
VI. Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu
mācību priekšmetu apguvei
11. Vispārējās izglītības iestādē atsevišķu mācību priekšmetu apguvei izglītojamos dala grupās:
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11.1. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai latviešu valodas apguvei no 1.klases līdz 2.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo
skaits klasē ir 26 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
11.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai mājsaimniecības apguvei no 5.klases līdz 9.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala meitenes un
zēnus, tarificējot katrai grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
11.3. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei no 5.klases līdz 7.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo
skaits klasē ir 16 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
11.4. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei 10.klasē atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 16 un vairāk,
papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
11.5. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus
tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā; (25.09.2012.grozījumu redakcijā.)
11.6. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus
tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā; (25.09.2012.grozījumu redakcijā.)
11.7 vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai mācību priekšmets „sports” apguvei atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 26 un
vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā. (28.01.2010.noteikumu Nr.2 redakcijā)
VI.

Noslēguma jautājumi

12. Klašu atvēršana un klašu dalīšana paralēlklasēs tiek noteikta atsevišķi pašvaldības izglītības iestādēs un to filiālēs, ņemot vērā izglītojamo skaitu
konkrētā izglītības iestādē vai tās filiālē.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(personiskais paraksts)

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 10.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 7.aprīlī saņemts vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” direktores Dainas Lapkovskas
2014.gada 7.aprīļa iesniegums Nr.1-16/42, kurā izteikts lūgums veikt grozījumus izglītības iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada
29.septembrī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolas adrese: „Mežotnes pamatskola”, Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.”
2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Mežotnes pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
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7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
7.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.”
3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Skola var īstenot interešu izglītības programmas. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, interešu grupas, mākslinieciskā pašdarbība
vai sporta nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu
vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010. gada 22.jūlijā
Nr.10, 10.§)

( prot.

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola”
NOLIKUMS
Bauskā
(Grozījumi: 25.11.2010.; 26.05.2011.; 29.09.2011.; 25.10.2012.; 11.04.2013.; 24.04.2014.)
2010.gada 22.jūlijā

Nr.28
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pamatskola” (tālāk tekstā– skola) ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs)
pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (25.11.2010., 26.05.2011., 25.10.2012., 11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
2. Skolas adrese: „Mežotnes pamatskola”, Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag, Bauskas nov., LV-3918. (24.04.2014. grozījumu redakcijā.)
3. Skola lieto zīmogu ar mazā valsts ģerboņa attēlu un zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts
ģerboni”, tai ir norēķinu konti kredītiestādēs, savs karogs, logo un noteikta parauga veidlapas. (26.05.2011.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā
noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi ir:
6.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu, to mērķus un uzdevumus;
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6.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (tālāk tekstā – skolēniem) apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai
sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas, prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
6.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
6.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla resursus;
6.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Mežotnes pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas: (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
7.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru
kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
11. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. Mācību stundas, nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Skolēnu
mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā
stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot
brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs visu semestri un operatīvās izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām
informējot pedagogus un izglītojamos.
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13. Skola var īstenot interešu izglītības programmas. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, interešu grupas, mākslinieciskā
pašdarbība vai sporta nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir
iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums. (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Katram skolēnam ir dienasgrāmata, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolēnu vecākiem un skolotājiem. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs
skolēns, priekšmeta skolotājs un klases audzinātājs. Klases audzinātājs pārbauda un paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, veic kavējumu ierakstus,
vienu reizi mēnesī skolēniem izveido sekmju izrakstu.
17. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga
liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību sasniegumiem.
18. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku
radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta tās
reglamentā.
19. Ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai ir izveidota pedagoģiskā padome, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības
likums, pedagoģiskās padomes reglaments.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
21. Direktora atbildība un kompetence noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir
tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
22. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus nosaka direktors.
23. Direktora ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora pienākumus veic direktora pienākumu
izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.) Direktora
īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
24. Pedagogus darbā pieņem direktors, darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas
padomi.
25. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus pieņem darbā direktors, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
26. Skolas pedagogu un tehnisko darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Skolas darba kārtības noteikumos, darba koplīgumā, darba līgumos
un amatu aprakstos.
VI. Skolas pašpārvalde
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27. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome.
Tā darbojas saskaņā ar padomes reglamentu.
28. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības likumā un skolas padomes reglamentā.
29. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un skolas direktora atbalstu veido skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu
pašpārvaldes reglamentu un demokrātijas principiem. Pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās reglamentā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
30. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti),
kas nosaka detalizētāku skolas mērķu, uzdevumu un darbības nodrošināšanu, kā arī skolēnu un darbinieku drošību. Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
31. Priekšlikumus par grozījumiem Skolas darbu reglamentējošos dokumentos var izteikt dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
32. Skolas nolikums un attīstības plāns ir normatīvie akti, kuri saskaņojami ar dibinātāju.
33. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai
nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.
35. Skola var sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu, ārpusstundu darbību, telpu īri un citus pakalpojumus, ja tas netraucē
izglītības programmu īstenošanai un tas ir paredzēts skolas nolikumā. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu
lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
36. Finansēšanas avoti ir:
36.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
36.3. citi finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
36.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
36.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
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36.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
37. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas
dibinātājs.
38. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama
no dibinātāja budžeta.
39. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai
stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas padomei.
40. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija,
pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.
41. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu
vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un veic to uzskaiti atbilstoši grāmatvedības uzskaites
prasībām.
42. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai
pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
43. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
XI. Grozījumu skolas nolikumā un tā pieņemšanas kārtība
44. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas
direktora priekšlikuma.
XII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi
45. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
46. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
47. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina darba aizsardzības un drošības instrukciju izstrādi un to
izpildes ievērošanu.
48. Higiēnas, ugunsdrošības, darba drošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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49. Skolā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā medicīniskā palīdzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
50. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
51.Skola izveido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai, izmanto e-klases pakalpojumus.
52. Skolas grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas novada centralizētā grāmatvedība. (29.09.2011.grozījumu redakcijā)
53. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
54. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
55. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
56. Skolas iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
MEŽOTNES PAMATSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)

D.LAPKOVSKA
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.aprīlī saņemts vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” direktores Lilijas Bulas 2014.gada
3.aprīļa iesniegums Nr.1-1/23, kurā izteikts lūgums veikt grozījumus izglītības iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada
28.janvārī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolas adrese: „Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936.”
2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. īstenot licencētās izglītības programmas.”
3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Ozolaines pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
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7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1,26.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi: 26.05.2011.; 11.04.2013.; 24.04.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.14
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ozolaines pamatskola” (tālāk tekstā– skola) ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs)
pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese ir: „Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936. (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (26.05.2011.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto
izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. īstenot licencētās izglītības programmas; (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
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6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā – skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Ozolaines pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas: (24.04.2014.grozījumu redalcijā.)
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru
kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām
ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra
semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot
brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības
programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu)
rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas un nav internāta pakalpojumi, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga
liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību sasniegumiem.
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17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku
radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta
tās reglamentā.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
19. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs
par izglītības programmu īstenošanu.
20. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus nosaka direktors.
21. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora pienākumus veic direktora pienākumu
izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.) Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
23. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
24. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos.
VI. Skolas pašpārvalde
25. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome.
Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
26. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības likumā un skolas padomes nolikumā.
27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu
pašpārvaldes nolikumu un demokrātijas principiem. Pārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
28. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti).
Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
29. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni, un viņu vecāki.
30. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
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VIII. Saimnieciskā darbība
31. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai
nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.
32. Skola sniedz ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internāta, ārpusstundu darba, kā arī citus maksas pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē
izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
33. Finansēšanas avoti ir:
33.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
33.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
33.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
33.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
33.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
33.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
34. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka
skolas dibinātājs.
35. Skolā tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību,
kādā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
36. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai
stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu
skolas padomei.
37. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu
vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
38. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai
pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
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39. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
40. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas
direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
41. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
42. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu
formām.
43. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
44. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
45. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
46. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
47. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
48. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

OZOLAINES PAMATSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)

L.BULA
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 12.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās
izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.aprīlī saņemts vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt
papildu finansējumu EUR 1391,50 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit centi) Ozolaines pamatskolas 5.-9.klašu ēkas apkures
sistēmas renovācijas tehniskā projekta izstrādei.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un izsludinātās tirgus izpētes (cenu aptaujas) Nr. TI-01/2014 „Ozolaines pamatskolas (dispečerēkas) apkures sistēmas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu EUR 1391 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens
euro) vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola” Ozolaines pamatskolas 5.-9.klašu ēkas apkures sistēmas renovācijas tehniskā projekta
izstrādei.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās
izglītības iestādei „Mežotnes internātvidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 7.aprīlī saņemts vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” 2014.gada 7.aprīļa
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu EUR 26 189 (divdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro) Mežotnes
internātvidusskolas ēku apkures izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un apkures izdevumu rēķiniem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu EUR 26 189 (divdesmit seši tūkstoši viens simts
astoņdesmit deviņi euro) vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes internātvidusskola” Mežotnes internātvidusskolas ēku apkures izdevumu segšanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 14.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, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1. dienas nometne „Raibā gliemežu nedēļa”:
Nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
Nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477
Nometnes darbības laiks un vieta: no 09.06.2014. līdz 13.06.2014. 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 gliemežu nedēļa”:
Nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
Nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477
Nometnes darbības laiks un vieta: no 16.06.2014. līdz 20.06.2014. Bauskas Bērnu un jauniešu centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
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Nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 7 pedagogi
2. Ievērojot tirgus izpētes „Pusdienu nodrošināšana bērnu vasaras nometnēs” rezultātu, apstiprināt Bauskas Bērnu un jauniešu centra vasaras
nometņu „Raibā gliemežu nedēļa” no 09.06.2014. līdz 13.06.2014. un no 16.06.2014. līdz 20.06.2014. vecāku līdzfinansējumu EUR 12 vienam
bērnam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

38

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (turpmāk – Bauskas BJC) attīstības plānā
2012.-2015.gadam (apstiprināts Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra sēdē) noteiktos uzdevumus, Bauskas BJC veica interešu izglītības
programmu pieprasījumu izpēti un izstrādāja trīs jaunas aktuālas interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades jomā: velopulciņa, automodelisma
un elektronikas.
Ņemot vērā tirgus izpētes „Automodelisma pulciņa darbības nodrošinājuma pakalpojums” rezultātu – 1600 euro, minētā pulciņa darbības
nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 1600 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda 1600 euro papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” automodelisma pulciņa darbības nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 16.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.aprīlī saņemts SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” prokūrista Valērija Gabrāna iesniegums, kurā norādīts,
ka sakarā ar būvdarbiem Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā un tualetes uzstādīšanu pie Mūsas tilta, jāveic ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
izbūve, kas nav paredzēta Mūsas tilta un pievadceļu izbūves projektā. Uzvaras ielas posmā pirms Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojuma ir vecs
ķeta ūdensvads un mājai Uzvaras ielā 23 pašlaik funkcionē vecs korodējoša materiāla ūdensvada pievads, kā arī nav centralizētas kanalizācijas
pieslēguma. Saskaņā ar SIA „Arktoss” sagatavoto tāmi minēto darbu kopējās izmaksas plānotas EUR 7925 apmērā. Pašlaik veikto būvdarbu laikā, kad
esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir daļēji atsegti, pirms ceļa seguma uzklāšanas ir nepieciešams:
1) tualetes ūdensapgādei un kanalizācijai izbūvēt jaunu PE Ø 25 mm ūdensvada pievadu no sadales mezgla pirms Mūsas tilta un izbūvēt jaunu
PE Ø 160 mm kanalizācijas pievadu stāvlaukumā esošai kanalizācijas kontrolakai;
2) nomainīt veco Ø 100 mm ķeta ūdensvada posmu 21 m garumā uz PE 160 mm ūdensvadu, savienojot to ar Brīvības bulvāra PE 110 mm
ūdensvadu;
3) nomainīt uz jaunu PE Ø 32 mm pievadu mājai Uzvaras ielā 23 un izbūvēt no jauna PE Ø 200 mm kanalizācijas pievadu no Brīvības bulvāra
puses.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.aprīlī saņemts SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” prokūrista Valērija Gabrāna iesniegums, kurā norādīts,
ka sakarā ar plānoto ceļa seguma maiņu Kareivju ielā nepieciešams veikt trīs jaunu kanalizācijas pievadu izbūvi dzīvojamām mājām Kareivju iela 2,
Kareivju iela 4 un Kareivju iela 6. Esošā ielas kanalizācijas kolektora trase izvietota pa Kareivju ielas otru malu un šo māju kanalizācija tiek novadīta
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ielas notekgrāvī, kas pēc pilsētas lietus kanalizācijas projekta realizācijas ir iztīrīts un padziļināts. Saskaņā ar SIA „Arktoss” sagatavoto tāmi minēto
darbu izmaksas plānotas EUR 8954,14 apmērā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai
EUR 16 879 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro), tajā skaitā:
1. Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Mūsas tilta stāvlaukumā EUR 2703 (divi tūkstoši septiņi simti trīs euro).
2. Kanalizācijas un ūdensvada pievadu izbūvei Uzvaras ielā 23 EUR 1207 (viens tūkstotis divi simti septiņi euro).
3. Ūdensvada posma nomaiņai Uzvaras ielā pie Mūsas tilta EUR 4015 (četri tūkstoši piecpadsmit euro).
4. Kanalizācijas pievadu izbūvei dzīvojamām mājām Kareivju iela 2, Kareivju iela 4 un Kareivju iela 6 EUR 8954 (astoņi tūkstoši deviņi simti
piecdesmit četri euro).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 17.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” 2014.gada 11.aprīļa iesniegumu par papildu līdzekļu
piešķiršanu struktūrvienības „Īslīces sociālās aprūpes centrs” ēkas ārējās sienas remontam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (S.Jirgensone), nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu finansējumu EUR 3175 (trīs tūkstoši viens simts
septiņdesmit pieci euro) Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele” struktūrvienības „Īslīces sociālās aprūpes centrs”
ēkas ārējās sienas remontam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 18.p.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un
datu bāzes izveidošanai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un
datu bāzes izveidošanai EUR 15 728 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro), tajā skaitā:
1. Bauskas novada administrācijai 1 911 euro;
2. Brunavas pagasta pārvaldei 4 284 euro;
3. Ceraukstes pagasta pārvaldei 1 372 euro;
4. Codes pagasta pārvaldei 2 033 euro;
5. Dāviņu pagasta pārvaldei 1 148 euro;
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6.
7.
8.
9.

Gailīšu pagasta pārvaldei 1 505 euro;
Īslīces pagasta pārvaldei 844 euro;
Mežotnes pagasta pārvaldei 1 520 euro;
Vecsaules pagasta pārvaldei 1 111 euro.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 19.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu,
ievērojot Elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktā iepirkuma rezultātus un prognozējamos iepirkuma procedūras rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” papildu finansējumu 58 515,54 euro (piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro, 54 centi) datortehnikas un programmatūras
iegādei Bauskas novada pašvaldības iestādēm saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Lietotāju datortehnikas, barošanas un drukas iekārtu iegādei nepieciešamie budžeta līdzekļi uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 20.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei
„Bauskas novada Sociālais dienests”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu „Par ēkas Rūpniecības ielā 7,
Bauskā, rekonstrukciju” un izsludinātā iepirkuma Nr. BNA 2014/003 „Higiēnas centra tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”
rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu EUR 8349 (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi
euro) iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” higiēnas centra būvprojekta izstrādāšanai.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 21.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 14.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk Iestāde) vadītājas Ivetas Kubliņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.4-25/1301), kurā izteikts priekšlikums Iestādes darbības pilnveidošanai veikt grozījumus
Iestādes nolikumā.
Lai Iestādes darbība tiktu organizēta efektīvāk un lietderīgāk izmatoti finanšu līdzekļi, ir nepieciešams izveidot Iestādē amata vienību „sociālais
darbinieks darbam ar personu grupām” un likvidēt vienu amata vienību „sociālās palīdzības organizators”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo
sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1.

2.
3.
4.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā šādu grozījumu un papildināt ar 31.9.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„31.9. sociālais darbinieks darbam ar personu grupām.”
Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā.
Aizstāt 2.pielikuma 18.punktā skaitli „5” ar skaitli „4”.
Papildināt 2.pielikumu ar 27.punktu, iekļaujot vienu amata vienību „sociālais darbinieks darbam ar personu grupām”:

Nr.
p.k
27

Amats
Sociālais darbinieks
darbam ar personu
grupām

% no
vadītāja
mēnešalgas
60

Slodze

1

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
39III

Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma” uz 1 lp.
2.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Mēnešalgas
grupa
8

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 22.jūnijā
(prot.Nr.7, 22.§)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests”

NOLIKUMS
(Grozījumi 28.10.2010.; 24.02.2011.; 29.12.2011.; 28.02.2013.; 27.03.2014.; 24.04.2014.)
2010.gada 22.jūnijā

Bauskā
Nr.27
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (tālāk tekstā - Dienests) ir Bauskas novada pašvaldības institūcija, kas
sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.
2. Dienests izveidots un tā uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti, vadoties no likuma
un sociālās palīdzības likuma.

„Par pašvaldībām” 15.panta, kā arī Sociālo pakalpojumu

3. Dienests ir Bauskas novada domes pakļautībā un tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Dienesta darbību savas kompetences ietvaros
kontrolē un uzrauga Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu komiteja, kā arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs. (29.12.2011.grozījumu
redakcijā.)
4. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus,
Bauskas novada domes lēmumus un saistošos noteikumus, Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas lēmumus, Bauskas novada domes
priekšsēdētāja rīkojumus, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
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5. Dienesta darbu metodiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
6. Dienests rīkojas ar Dienesta rīcībā esošu mantu un Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā
apstiprinātajam finansējumam un Domes lēmumiem. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
7. Dienests savā darbībā izmanto noteikta parauga veidlapas, zīmogu, tam var būt norēķinu konti kredītiestādēs.
8. Dienesta adrese ir: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)

II. Dienesta mērķis un galvenie uzdevumi
9. Dienesta mērķis ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

10. Dienesta galvenie uzdevumi:
10.1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas
iedzīvotājiem;
10.2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura
traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas
nepieciešams;
10.3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai;
10.4. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;
10.5. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
10.6. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
10.7. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
10.8. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu
ieviešanai;
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10.9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības
pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;
10.10. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
10.11. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi
sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.
III. Dienesta pienākumi
11. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību.
12. Informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu atteikuma gadījumā rakstiski norādīt atteikuma
iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
13. Sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
14. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija) resursus.
15. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
16. Nodrošināt klientu datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka ētikas kodeksu.
17. Nodrošināt aprūpi mājās pieaugušām personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, ja viņiem nav likumīgu apgādnieku.
18. Ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Bauskas novada Domes mājas lapā par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
19. Izvietot un regulāri aktualizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību uz informatīvajiem stendiem Bauskas novada Domes
ēkā, Dienesta faktiskās atrašanās vietā, kā arī novada pagastu pārvaldēs. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
20. Nodrošināt aktuālās informācijas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību publicēšanu Bauskas novada Domes laikrakstā un mājas lapā.
IV. Dienesta tiesības
21. Pārstāvēt Dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kuri ir Dienesta kompetencē.
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22. Pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un
mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu
par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.
23. Izstrādāt saistošo noteikumu un to grozījumu projektus, Dienesta instrukcijas un citus Dienesta darbu reglamentējošus dokumentus un iesniegt tos
izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejā vai Domes priekšsēdētājam.
24. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejā lēmumu projektus savas kompetences jomā.
25. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem.
26. Piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, izsniegt izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
V. Dienesta darba organizācija
27. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā Dome. Dienesta vadītāju atbrīvot no amata var tikai Dome. Dienesta vadītāju tā ilgstošas
prombūtnes laikā aizstāj pašvaldības izpilddirektora atbilstoši Dienesta vadītāja ieteikumam norīkota persona.
Darba līgumu ar Dienesta vadītāju, atbilstoši Domes lēmumam, noslēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
Dienesta vadītāja amata kandidāts tiek izraudzīts konkursa kārtībā.
28. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem koordinē Dienesta vadītāja vietnieks. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
29. Sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina Dienesta sociālā darba speciālisti.
Atbilstoši Dienesta iesniegtiem pamatotiem priekšlikumiem, Bauskas novada pašvaldība par sociālo pakalpojumu sniegšanu var noslēgt līgumus ar
citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai speciālistiem savā teritorijā vai arī ar citām pašvaldībām.
30. Dienesta darbiniekus darbā pieņem Dienesta vadītājs, kurš nosaka darbinieku darba pienākumus, tiesības, atbildību.
31. Dienesta struktūru veido četri sociālā darba virzieni, kas sagrupēti pēc sociālo pakalpojumu veidiem – sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi
ģimenēm ar bērniem, sociālie pakalpojumi personām ar atkarību problēmām, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. Dienesta speciālisti realizē sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām (27.03.2014.grozījumu redakcijā):
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31.1. vadītājs atbild par Sociālā dienesta darbību kopumā; (Grozīts 28.10.2010.)
31.2. vadītāja vietnieks pārrauga sociālās palīdzības piešķiršanu iedzīvotājiem; (Grozīts 28.10.2010.)
31.3. sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām koordinē sociālās rehabilitācijas un asistentu pakalpojumu piešķiršanu
Bauskas novadā; (27.03.2014.grozījumu redakcijā)
31.3.1. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.2. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.3. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem.
31.4. sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarību problēmām; (Grozīts 28.10.2010.)
31.5. sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem; (28.02.2013.grozījumu redakcijā.)
31.6. sociālā darba speciālisti pārvaldēs; (27.03.2014.grozījumu redakcijā)
31.7. Dienesta sastāvā ir tehniskie darbinieki – lietvedis, ēkas uzraugs, apkopējs un sētnieks; (28.10.2010.grozījumu redakcijā)
31.8. aprūpes mājās pakalpojumus plāno un organizē sociālais aprūpētājs. Sociālais aprūpētājs ir tieši pakļauts Dienesta vadītājam; (Papildināts ar
27.03.2014.grozījumiem.)
31.9. sociālais darbinieks darbam ar personu grupām. (Papildināts ar 24.04.2014.grozījumiem.)
32. Dienesta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes mēnesī.
Dienesta sēdes tiek protokolētas.
Sēdes protokolu paraksta Dienesta vadītājs vai persona, kura viņu aizstāj.
VI. Dienesta vadītāja pienākumi un tiesības
33. Dienesta vadītājs:
33.1. nodrošina Dienesta darbības tiesiskumu, ir atbildīgs par Dienesta uzdevumu izpildi; organizē, vada un koordinē Dienesta darbību;
33.2. nosaka Dienesta darbinieku darba pienākumus, izdod Dienesta darbiniekiem saistošus rīkojumus un norādījumus;
33.3. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi;
33.4. izstrādā un iesniedz Domes komitejām ieteikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus, kas nepieciešami Dienesta uzdevumu nodrošināšanai un
darbības uzlabošanai;
33.5. organizē un nodrošina Dienestā vadības funkcijas – plānošanu, budžeta līdzekļu izlietojumu, analīzi, attīstības prognozēšanu un sniedz ceturkšņa
atskaiti Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu komitejai;
33.6. organizē Dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
33.7. pārrauga lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu LR likumos, citos normatīvajos aktos un Domes noteiktajā kārtībā.
33.8. materiāli atbild par Dienesta lietošanā nodoto kustamo mantu un nekustamo īpašumu, kā arī finanšu līdzekļu izlietošanu;
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33.9. pārstāv Dienestu valsts, pašvaldību institūcijās un organizācijās jautājumos, kas saistīti ar Dienesta darbību.
33.10. Dienesta vārdā izsniedz rakstiskus atzinumus un izziņas;
33.11. savas kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus;
33.12. izstrādā Dienesta struktūras un Dienesta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai
Bauskas novada domē. (Papildināts ar 29.12.2011.grozījumiem.)
34. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Citi noteikumi.
35. Dienests noteiktā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhivē dokumentus.
36. Dienesta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada
administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļa. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
37. Atbilstoši valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Dienests noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites.
38. Darba drošību Dienestā nodrošina Dienesta vadītājs atbilstoši darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības u.c. noteikumiem.
39. Dienesta manta ir Bauskas novada pašvaldības manta, kas atrodas Dienesta valdījumā.
40. Pašvaldība atbilstoši Dienesta vadītāja priekšlikumiem un pieprasījumiem nodrošina Dienesta uzturēšanu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un
atbilstību normatīvos aktos noteiktajām prasībām.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
2. Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts uz 2 lp.

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

(paraksts)

I.KUBLIŅA
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struktūrshēma uz 1 lapas (24.04.2014.redakcijā).

1.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma

Dienesta vadītājs

Dienesta vadītāja vietnieks

Sociālais darbinieks
pagasta pārvaldēs

Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar speciālām vajadzībām

Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem

Sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām

Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar atkarības problēmām

Sociālās palīdzības
organizators

Psihologs

Sociālais aprūpētājs
Ergoterapeits
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Tehniskie darbinieki

Ielu strādnieks
Aprūpētājs

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.novembrī (prot.Nr.11, 48.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
(Grozījumi 30.01.2014.; 27.03.2014.; 24.04.2014.)
Nr.
p.k.

Amats

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

1.

Vadītājs

65

Nr.
p.k.

Amats

% no
vadītāja
mēnešalgas

1.
2.

Vadītāja vietnieks
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar speciālām
vajadzībām
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar atkarības
problēmām
Sociālais darbinieks
(Bauska)

3.

4.

80
59

Slodze Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
1

1IVA

Mēnešalgas
grupa

13

Slodze Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
1
1 IIB
1
39 III

Mēnešalgas
grupa

12
8

60

1

39 III

8

60

2

39 III

8

56

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
(Bauska)
Sociālais darbinieks
(Brunava)
Sociālais darbinieks
(Ceraukste)
Sociālais darbinieks (Gailīši)
Sociālais darbinieks (Dāviņi)
Sociālais darbinieks (Code)
Sociālais darbinieks (Īslīce)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem (Īslīce)
Sociālais darbinieks
(Mežotne)
Sociālais darbinieks
(Vecsaule)
Psihologs
Ergoterapeits
Lietvedis
Sociālās palīdzības
organizators
Aprūpētājs
Ēkas uzraugs
Apkopējs
Aprūpētājs
Sētnieks
Ielu strādnieks
Sociālais aprūpētājs
Automobiļa vadītājs

60

3

39 III

8

56

1

39 III

8

56

1

39 III

8

59
56
60
56
53

1
1
1
1
1

39 III
39 III
39 III
39 III
39 III

8
8
8
8
8

57

1

39 III

8

62

1

39 III

8

64
51
57
45

1
1
1
4

39 III
5.1 IIB
18.3 III
39 III

8
9
8
8

32
30
25
36
25
26
42
40

0,5
1
1
5
0,75
1
1
1

39 I
13 IB
13 IA
39 II
13 IA
13 IA
39 III
41 II

3
2
1
5
1
1
8
6
57

27.

Sociālais darbinieks darbam
ar personu grupām

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

60

(paraksts)

1

39 III

8

I.KUBLIŅA
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 22.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Brunavas pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 7.aprīlī saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-7/24), kurā izteikts lūgums
piešķirt papildu finansējumu Grenctāles kultūras nama mazās zāles elektroinstalācijas remontam un iekārto griestu montāžai.
Brunavas pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Remontu veikšana Grenctāles kultūras namā”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „Kvēle” par summu EUR 12 099,37 (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, 37 centi) ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu EUR 12 099 (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi
euro) Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” Grenctāles kultūras nama mazās zāles elektroinstalācijas remontam un iekārto
griestu montāžai.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 23.p.

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā” īstenošanai
2013.gada 25.augustā noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/063/021 „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Brunavas pagasta pārvaldi”
un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”
īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma
„Par valsts budžetu 2014.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 priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto
aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
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attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanai EUR 279 502 (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divi
euro).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš - 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 24.p.

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”
īstenošanai
2013.gada 26.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/060/019 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Dāviņu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta astoto 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 priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu
likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanai EUR 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gadā.
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3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 25.p.

Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei
Lai nodrošinātu mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju aprīkojumu kvalitatīva mācību procesa nodrošinājumam Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem, tika veikti iepirkumi elektronisko iepirkumu sistēmā:
1) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/80 „Stacionārie datori Dell ar programmatūru” 25 gab., iepirkuma summa EUR 11912,45, „Monitori Samsung”
22 gab., iepirkuma summa EUR 3592,37;
2) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/81 „Portatīvie datori Dell ar programmatūru” 25 gab., iepirkuma summa EUR 21634,80;
3) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/82 „Grafikas datorprogramma” 1 gab., iepirkuma summa EUR 464,64;
4) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/83 „Projektori” 11 gab., iepirkuma summa EUR 7160,78;
5) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/84 „Interaktīvās tāfeles” 3 gab., „Interaktīvās tāfeles modulis” 1 gab. Kopējā iepirkuma summa EUR 14545,75;
6) iepirkums ID Nr. BNADM/2014/85 „Projekcijas ekrāni” 10 gab., iepirkuma summa EUR 732,05.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa
saistības investīciju veikšanai izglītības iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1 apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu EUR 60 043 (sešdesmit tūkstoši
četrdesmit trīs euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procenta likmi Bauskas
novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 26.p.

Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību
līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” 4.1.apakšpunktu, Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir
apstiprināta dotācija Bauskas novada pašvaldībai EUR 58677 apmērā.
Mācību līdzekļu iegādei piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.192 „Par
mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam” paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm un izglītojamajiem no 5 gadu vecuma.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm EUR 58677.
Pielikumā:
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Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmskolas
izglītības iestādēm sadale 2014.gadam uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Pielikums Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumam''Par valsts budžeta dotāciju
sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei'' (prot.Nr.8, 26.p. )

Valsts budžeta dotācijas sadale mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas
novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības
iestādēm 2014.gadam

Skola
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Īslīces vidusskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola

Bērnu
skaits no 5
gadi
02.09.2013.
0
0
41

Iedalītie
līdzekļi
bērniem no
5 gadu
vecuma
(EUR)
2014.
0
0
775

0
31
33
46
18
18
16

0
586
624
870
340
340
302

Skolēnu
skaits
02.09.2013.
332
549
174

Iedalītie
līdzekļi 1.12.klasei
(EUR)
2014.
6276
10378
3289

Iedalītie
līdzekļi
kopā
(EUR)
2014.

285
115
100
240
91
88
80

5388
2174
1890
4538
1720
1664
1512

5388
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6276
10378
4064

2760
2514
5408
2060
2004
1814

Vecsaules pamatskola
Bauskas sākumskola
PII Pasaulīte
PII Zīlīte
Pamūšas SIS
Kopā:

Domes priekšsēdētājs

24
0
155
156
18
556

454
0
2930
2949
340
10510

134
360
0
0
0
2548

2533
6805
0
0
0
48167
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2987
6805
2930
2949
340

58677

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 27.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 43 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem (24.04.2014.)
Grozījumi Bauskas novada Domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums EUR 1 440 926, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos EUR 285;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos EUR 6 562;
3. palielinājums valsts budžeta transfertos EUR 1 434 079, tajā skaitā EUR 835 927 starpposma maksājums ERAF projektam „Tranzītielas
sakārtošana Bauskā”; EUR 159 199 starpposma maksājums ERAF projektam „Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objektaatjaunošanas II kārta”; EUR 41 536 starpposma maksājums ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā”;
gala finansējums EUR 7 823 ELFLA projektam „Bauskas KC aprīkošana, 2.kārta”; gala finansējums EUR 20 489 ELFLA projektam „Grenctāles KN
pieejamības uzlabošana”; avansa maksājums EUR 216 159 ERAF projektam „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”; starpposma
maksājums EUR 122 695 ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”; finansējums EUR 22 841
mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei; finansējums EUR 4 200 COMENIUS skolu partnerības projektam; Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums
EUR 2 000 projektam „Bauskas novada vēstures unikālās liecības – 19.gs. katafalka restaurācija, 2.kārta”; valsts budžeta finansējums EUR 1 210 muzeju
krājuma uzturēšanai.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 1 649 999, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums EUR 561 651:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums EUR 99 672 par papildu finansējuma piešķīrumiem: iestādei „Bauskas Kultūras centrs” EUR
1 100 deju grupas „Lēra” dalībai konkursā Chelz Extreme Games Belarus (pamats: 27.02.2014. Domes lēmums „Par deju grupas „Lēra” iesnieguma
izskatīšanu”); iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” EUR 2 991 velopulciņa, ģitārspēles un automodelisma pulciņa darbības nodrošināšanai
(pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram”; 24.04.2014. Domes lēmums „Par
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papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram”); iestādei „Bauskas Mākslas skola” EUR 236 materiālu iegādei Lieldienu dekoru
izgatavošanai (pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mākslas
skola””); SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai EUR 17 995 (pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA
„Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai”); iestādei „Bauskas novada administrācija” EUR 6 050 SQL Server 2012 licenču iegādei (pamats:
27.03.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””); iestādei
„Mežotnes internātvidusskola” EUR 26 189 apkures izdevumiem (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās
izglītības iestādei „Mežotnes internātvidusskola””); iestādei „Ozolaines pamatskola” EUR 1 391 apkures sistēmas renovācijas tehniskā projekta izstrādei
(pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola””); iestādei „Brunavas
pagasta pārvalde” EUR 12 099 Grenctāles kultūras nama telpu remontam (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Brunavas pagasta pārvaldei”); iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” EUR 6 393 struktūrvienību telpu remontam (pamats: „24.04.2014. Domes lēmums
„Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”); iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” EUR 8 349 higiēnas centra
būvprojekta izstrādei (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests””); SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai EUR 16 879 (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai”);
-programmai „Dzimtsarakstu nodaļa” izdevumu palielinājums par EUR 1 231 līgumdarbinieku atlīdzībai no līdzekļu ekonomijas finansēšanas sadaļā;
-programmai „Pašvaldības IT kompetences centrs” izdevumu palielinājums par EUR 67 878, tajā skaitā EUR 6 050 SQL Server 2012 licenču iegādei no
rezerves fonda (pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija””); EUR 58 516 datortehnikas iegādei no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””) un EUR 3 312 servera telpas pārcelšanas izdevumiem
no līdzekļu ekonomijas finansēšanas sadaļā;
-programmai „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta” izdevumu palielinājums par EUR 1 221 mēbeļu un apgaismojuma ķermeņu iegādei no līdzekļu
ekonomijas finansēšanas sadaļā;
-programmai „ERAF projekts „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” izdevumi EUR 566 159, tajā skaitā EUR 216 159 no projekta
finansējuma un EUR 350 000 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 911 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”);
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-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu samazinājums par EUR 3 147, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana””
tulkošanas darbu apmaksai;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu
sadarbības tīkla izveidošana”” izdevumu palielinājums EUR 3 147 tulkošanas darbu apmaksai, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Projektu
sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai „V.Plūdoņa piemiņas vietas izveide” veikta izdevumu EUR 427 pārstrukturizācija no kapitālajiem izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem
par naudas balvu metu konkursā;
-programmai „Mācību literatūras iegāde” izdevumu palielinājums par EUR 22 841 no valsts budžeta finansējuma;
-programmai „ERAF projekts „Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”” izdevumu palielinājums par EUR 82 no
aizņēmuma līdzekļiem.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 16 383:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 11 742, tajā skaitā Grenctāles kultūras nama telpu remontam EUR 12 099,
t.sk. EUR 11 949 no rezerves fonda (pamats:24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei”) un
samazinājums EUR 357, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Teritoriju apsaimniekošana;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 4 641, tajā skaitā EUR 357 līgumdarba apmaksai par kapu teritorijas
uzturēšanu, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īpašumu apsaimniekošana” un EUR 4 284 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas
darbiem un datu bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”).
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 1 828:
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 372 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”);
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-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par EUR 456 šķidro sadzīves atkritumu no kanalizācijas trasēm izvešanai no papildus
gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 43 854:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 41 536 par
transferta pārskaitījumu uz iestādi „Bauskas novada administrācija” aizņēmuma atmaksai no projekta finansējuma;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 2 033 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”);
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par EUR 285 degvielas izdevumiem braucienā uz starptautisko koru festivālu no papildus
gūtajiem ieņēmumiem;
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 1 148:
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 148 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”).
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 1 505:
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 505 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”).
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 844:
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-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 844 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes
izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”).
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 3 144:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par EUR 924 kārtējiem izdevumiem (PVN samaksai un transporta pakalpojumiem) no
papildus gūtajiem ieņēmumiem;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 520 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu
bāzes izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”);
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par EUR 700 kultūras pasākumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 1 111:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 1 111 pašvaldības kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes
izveidošanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 24. 04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādēm kapsētu topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem un datu bāzes izveidošanai”).
Iestādei „PII „Zīlīte”” veikta izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem datorprogrammas „Rausis” iegādei.
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par EUR 1 004 200, tajā skaitā EUR 1 000 000 projekta „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai no aizņēmuma līdzekļiem un EUR 4 200 COMENIUS skolu
partnerības projektam no projekta finansējuma.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem par EUR 2 476 bibliotēku krājumu
iegādei.
Iestādei „Griķu pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija no pakalpojumiem uz atlīdzību par EUR 475 piemaksām par aizvietošanu
darbinieku slimības laikā.
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Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums EUR 400 biroja preču iegādei no papildus gūtajiem pašu pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums EUR 1 391 apkures sistēmas renovācijas tehniskā projekta izstrādei (pamats:
24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola””).
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par EUR 26 189 apkures izdevumiem no rezerves fonda (pamats: 24.04.2014.
Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes internātvidusskola””).
Iestādei „Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums par EUR 236 materiālu iegādei Lieldienu dekoru izgatavošanai (pamats: 27.03.2014.
Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mākslas skola””)
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums par EUR 2 700 mācību sporta darbam no papildus
gūtajiem pašu ieņēmumiem (Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome EUR 2100; dalības maksa EUR 600).
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par EUR 2 991, tajā skaitā EUR 1 391 velopulciņa un ģitārspēles pulciņa
darbības nodrošināšanai no rezerves fonda (pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu
centram”) un EUR 1 600 automodelisma pulciņa darbības nodrošināšanai no rezerves fonda (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram”).
Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par EUR 6 393 Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūrvienību – Pāces
bibliotēka, Bauskas bērnu bibliotēka, Ozolaines bibliotēka telpu remontam no rezerves fonda (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”).
Iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums EUR
3 210 no valsts budžeta finansējuma.
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par EUR 1 100 deju grupas „Lēra” dalībai konkursā Chelz Extreme Games Belarus
(pamats: 27.02.2014. Domes lēmums „Par deju grupas „Lēra” iesnieguma izskatīšanu”).
Iestādei „Bauskas novada bāriņtiesa” izdevumu samazinājums par EUR 267, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz finansēšanas sadaļu atbilstoši
mazcenas mobilo telefonu uzskaitei.
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Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums EUR 8 349:
-programmai „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par EUR 7 351, tajā skaitā izdevumu palielinājums par EUR 8 349 higiēnas
centra būvprojekta izstrādei (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests””)
un samazinājums par EUR 998 izmaksu postenī „Atlīdzība”, precizējot naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu.
;
-programmai „Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam,
kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību” izdevumu palielinājums par EUR 998, precizējot naudas līdzekļu atlikumu uz gada
sākumu.
Iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu palielinājums par EUR 3 175 no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
struktūrvienības „Īslīces sociālās aprūpes centrs” ēkas ārējās sienas remontam (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”””).
Finansēšanas palielinājums EUR 209 073, tajā skaitā:
- naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) samazinājums par EUR 126 037 atbilstoši Domes lēmumiem par papildu finansējuma piešķīrumiem;
- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par EUR 1 227 387, tajā skaitā palielinājums EUR 1 000 000 projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai; samazinājums EUR 122 695 ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”; EUR 350 000 ERAF projektam „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” un EUR 82
ERAF projektam „Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”;
- aizņēmuma atmaksas (-) palielinājums par EUR 1 059 477, tajā skaitā EUR 835 927 ERAF projektam „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” no projekta
finansējuma; EUR 159 199 ERAF projektam „Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta” no projekta
finansējuma; EUR 41 536 ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā” no projekta finansējuma, EUR
20 489 ELFLA projektam „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana” no projekta finansējuma; EUR 7 823 ELFLA projektam „Bauskas kultūras
centra aprīkošana, 2.kārta” no projekta finansējuma; samazinājums EUR 5 764 aizņēmumu atmaksā no pašvaldības finansējuma; EUR 267 atmaksa par
mazcenas mobilajiem telefoniem;
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- iemaksas SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā palielinājums par EUR 67 995 (pamats: 27.03.2014. Domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA
„Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai” un 22.04.2014. Domes ārkārtas sēdes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai”); iemaksas SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitālā palielinājums par EUR 16 879 (pamats: 24.04.2014. Domes
lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai”)
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi EUR 23 385 641;
finansēšana EUR 4 765 924;
pamatbudžeta izdevumi EUR 28 151 565.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums par EUR 1 370, tajā skaitā:
Iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par EUR 1 370, tajā skaitā absolventu vakara organizēšanai EUR 1 070, ziedojums
saņemts no fiziskajām personām un EUR 300 finansiāls atbalsts pieredzes apguvei Vācijas skolās, ziedojums saņemts no AS “Balticovo”.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi EUR 1 370;
finansēšana EUR 3 513;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi EUR 4 883.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 24.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.5

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.gadam
euro

Nosaukums

1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI

1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu
un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

2014.gada budžets

21 944 715
21 944 715
12 151 565
205 654
1 125 915
20 127
8 441 454
77 108
8 046 788
317 558

1.2. Speciālā budžeta ieņēmumi

-

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.

KOPĒJIE IZDEVUMI

2.1. Pamatbudžeta izdevumi

26 505 079
26 501 566
79

grozījumi

1 442 296
1 440 926
285
6 562
1 434 079

2014.gada budžets ar
24.04.2014. grozījumiem

23 387 011
23 385 641
12 151 565
205 939
1 132 477
20 127
9 875 533

1 434 079

77 108
9 480 867
317 558

1 370

1 370

1 370

1 370

1 651 369
1 649 999

28 156 448
28 151 565

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

19 056 735
7 444 831

2.2. Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

4.

-

1 370

4 883

407
3 106

1 370

1 777
3 106

- 4 560 364

-

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

-

Pamatbudžets
Speciālais budžets

19 023 446
9 128 119

3 513

FINANSIĀLĀ BILANCE

FINANSĒŠANA

33 289
1 683 288

4 556 851
3 513

4 560 364
4 556 851
3 513

Domes priekšsēdētājs

209 073
209 073
-

209 073
209 073

-

4 769 437
4 765 924
3 513

4 769 437
4 765 924
3 513
R.Ābelnieks
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2.pielikums
Bauskas novada domes 24.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.__

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi
euro

2014.gada pamatbudžets

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

21 944 715

Nodokļu ieņēmumi

2014.gada
pamatbudžets
ar 24.04.2014.
grozījumiem

grozījumi

1 440 926

12 151 565

-

23 385
641
12
151 565
10

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

10 279 409

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 727 223

279 409
1
-

727 223

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 324 124

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

273 191

273 191

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

129 908

129 908

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

43 198

43 198

101 735

101 735

205 654
81

1 324 124

285

205 939

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

15

Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas

15 357

15 357

Naudas sodi

46 953

46 953

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

15

331

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

285

142 998

616
142 998

1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 125 915

Ārvalstu finanšu palīdzība

6 562

20 127

132 477
20 127
9

Transfertu ieņēmumi

8 441 454

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti

1 434 079

77 108

875 533
77 108
9

Valsts budžeta transferti

8 046 788

Pašvaldību budžetu transferti

1 434 079

317 558

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā

480 867
317 558

26 501 566

1 649 999

28 151
565
1

Vispārējie valdības dienesti

1 733 048

t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

-

99 672

125 526

Sabiedriskā kārtība un drošība

148 386
82

633 376
125 526

1 231

149 617

5
Ekonomiskā darbība

4 609 320

635 258

244 578
2

Vides aizsardzība

2 272 125

272 125
3

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3 474 997

Veselība

26 060

1 451

501 057
1 451
2

Atpūta, kultūra un reliģija

2 926 678

14 835

Izglītība

9 248 738

1 061 030

Sociālā aizsardzība

2 086 823

11 257

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā

26 501 566

Uzturēšanas izdevumi

1 649 999

941 513
10
309 768
2
098 080

28 151
565

19 056 735

-

33 289

19
023 446

17 804 942

-

35 134

769 808

17
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

84 985

84 985

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

669 277

1 527

670 804

Transferti

497 531

318

497 849

9
Kapitālie izdevumi

7 444 831
83

1 683 288

128 119

4
Finansēšana

4 556 851

209 073

765 924

938 823

126 037

064 860

1
Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 793 504

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

2 854 681

3 793 504
037

126
2 728 644

3
Aizņēmumi (neto)

3 618 028

167 910

785 938

1 227
Aizņēmumu saņemšana

5 387 788

Aizņēmumu atmaksa

-

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs

1 769 760

387
477

1 059

-

84 874

6 615 175
2 829 237

84 874
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3.pielikums
Bauskas novada domes 24.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.___

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām

Funkciju
klasifikācijas
kods

2014.gada
pamatbudžets

Nosaukums

grozījumi

euro
2014.gada
pamatbudžets ar
24.04.2014.
grozījumiem

2 359
Resursi izdevumu segšanai

22 508 081

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

18 936 518

394

24 867 475

918 468

19 854 986
3 442

valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

3 442 487

Nodokļu ieņēmumi

101 735

Nenodokļu ieņēmumi

17 125

-

487

-

101 735

285

17 410
6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 064 934

562

1 071 496

Ārvalstu finanšu palīdzība

19 127

-

19 127

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti

77 108

-

77 108

Valsts budžeta transferti

1 987 141

Pašvaldību budžetu transferti

304 393

85

1
434 079
-

3 421 220
304 393

1 649
Izdevumi - kopā

26 501 566

999

28 151 565

Uzturēšanas izdevumi

19 056 735

33 289

19 023 446

Kārtējie izdevumi

134

17 804 942

35
17 769 808
11 110

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

Procentu izdevumi

11 109 107

1 036

3 343 640

-

84 985

-

143
3 343 640

84 985
1

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

669 277

527

670 804
117

Subsīdijas un dotācijas

117 093

-

093

Sociālie pabalsti

552 184

1 527

711

553

Transferti

497 531

318

497 849
244

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

244 752

-

752

238 144

-

144

9 960

-

960

318

318

2 500

-

500

2 175

-

175

238
9

Pārējie norēķini
Transferts uz valsts budžetu
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES
politiku instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos

86

-

2
2

1 683
Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 444 831

288

9 128 119

3 993 485

709 395

3 284 090

563 709

Aizņēmumu saņemšana

5 199 536

Aizņēmumu atmaksa

-

1 769 760

-

563 709

350 082
1
059 477

5 549 618
-

2 829 237

-

41 536

-

41 536

-

41 536

-

41 536

-

41 536

Konsolidācija
Resursi izdevumu segšanai

41 536

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

536

Izdevumi - kopā

41 536

Uzturēšanas izdevumi

41 536

41

536

Transferti

41

41 536

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

536

41

Bauskas novada administrācija
1 270
Resursi izdevumu segšanai

7 720 821
87

779

8 991 600

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nodokļu ieņēmumi

6 422 452

195

33
6 389 257

101 735

-

101 735

Nenodokļu ieņēmumi

12 164

-

12 164

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

83 421

-

83 421

Ārvalstu finanšu palīdzība

19 127

-

19 127

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti

77 108

-

77 108

Valsts budžeta transferti

700 421

1
262 438

Pašvaldību budžetu transferti

304 393

-

1 962 859
304 393
41

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

536

41 536

561
Izdevumi - kopā

11 240 855

Uzturēšanas izdevumi

5 566 939

Kārtējie izdevumi

4 749 469

651

11 802 506

102 190
935

5 464 749

102
4 646 534
1 905

Atlīdzība

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 904 456

1 231

84 459

-

84 459

427

235 907

235 480

687

106
Subsīdijas un dotācijas

106 710

88

-

710

129
Sociālie pabalsti

128 770

Transferti

497 531

427

197

318

497 849
244

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

244 752

-

752

238 144

-

144

9 960

-

960

318

318

2 500

-

500

2 175

-

175

238
9

Pārējie norēķini
Transferts uz valsts pamatbudžetu
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES
politiku instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos

-

2
2

663
Kapitālie izdevumi

5 673 916

841

6 337 757

Finansēšana

3 520 034

709 128

2 810 906

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

88 112

Aizņēmumu saņemšana

5 199 536

Aizņēmumu atmaksa

01.110

-

1 767 614

350 082
1
059 210

88 112
5 549 618
-

2 826 824

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
89

1 212 852

1 212 852

1 212 852

1 212 852

1 212 852

1 212 852

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

1 212 425

1 212 425

1 172 157

1 172 157
1 034

Atlīdzība

1 034 811

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

811

40 268

40 268
1

Subsīdijas un dotācijas

1 920

920

38 348

348

38
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi
01.720

427

427

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
1 059
Resursi izdevumu segšanai

1 892 614

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība

1 794 681
19 127

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti

210

2 951 824

764

5
1 788 917
19 127

77 108

Valsts budžeta transferti

1 698

77 108
1
023 438

1 025 136
41

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

536

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

Finansēšana

90

41 536

125 000
125 000

125 000
125 000

40 541
84 459

40 541
84 459

1 767 614

1
059 210

-

2 826 824

Aizņēmumu atmaksa

01.890

-

1
059 210

100 000

99 672

100 000

672

-

2 826 824

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

328
99
328

Izdevumi- kopā

100 000

Uzturēšanas izdevumi

100 000

99 672
99 672

100 000

672

Kārtējie izdevumi

03.390

1 767 614

328
328
99
328

Dzimtsarakstu nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

58 996

1231

60 227

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

52 382
3 484
3 130

1231

53 613
3 484
3 130

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

58 996
58 996

1231
1231

60 227
60 227

50 681

1231

51 912

Kārtējie izdevumi

48
Atlīdzība

47 263

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1231

494

8 315

8 315
8

Sociālie pabalsti

8 315

91

315

03.600

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

84 094

84 094

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

81 817
2 277

81 817
2 277

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

84 094
81 486

84 094
81 486

81 486

81 486

Kārtējie izdevumi

63
Atlīdzība

63 301

Kapitālie izdevumi

04.110

2 608

2 608

10 721

10 721

4 625
6 096

4 625
6 096

12 245
12 245

12 245
12 245

ELFLA projekts "Tirdzniecības stendu izveide Bauskas
pilsētā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

04.430

301

Finansēšana

1 524

1 524

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 524

1 524

Resursi izdevumu segšanai

98 852

98 852

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 299

48 299

Būvvalde

92

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

6 403
7 115
37 035

6 403
7 115
37 035

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

98 852
97 998

98 852
97 998

97 998

97 998

Kārtējie izdevumi

88
Atlīdzība

88 949

Kapitālie izdevumi
04.510

854

854

Resursi izdevumu segšanai

720 961

720 961

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

163 907
557 054

163 907
557 054

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

753 956
710 558

753 956
710 558

710 558

710 558

Kapitālie izdevumi

43 398

43 398

Finansēšana

32 995

32 995

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

32 995

32 995

16 823

16 823

16 823

16 823

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana

Kārtējie izdevumi

04.510

949

ERAF projekts "Tranzītielas sakārtošana Bauskā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

93

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

3 527 342
3 527 342

3 527 342
3 527 342

Finansēšana

3 510 519

3 510 519

30 101
3 480 418

30 101
3 480 418

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

04.510

ERAF projekts "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai"
216
Resursi izdevumu segšanai

159

216 159

Valsts budžeta transferti

216 159

216 159

566
Izdevumi- kopā

159

566 159
566

Kapitālie izdevumi

159

566 159
350

04.600

Finansēšana

000

350 000

Aizņēmuma saņemšana

350 000

350 000

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
67
Resursi izdevumu segšanai

70 862

878

138 740
67

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

94

67 569

878

135 447

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 293

3 293

67
Izdevumi- kopā

70 862

878

138 740
9

Uzturēšanas izdevumi

70 862

319

80 181
9

Kārtējie izdevumi

70 862

319

80 181
32

Atlīdzība

32 030

030

58
Kapitālie izdevumi
04.730

559

58 559

Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta
1
Resursi izdevumu segšanai

221

1 221
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

221

1 221

1
Izdevumi- kopā

96 375

221

97 596

3 830

701

4 531

Kārtējie izdevumi

3 830

701

4 531

Kapitālie izdevumi

92 545

520

93 065

Finansēšana

96 375

96 375

Aizņēmuma saņemšana

96 375

96 375

Uzturēšanas izdevumi

95

04.730

Tūrisms
Resursi izdevumu segšanai

49 688

49 688

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

38 996
1 138
9 554

38 996
1 138
9 554

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

49 688
48 977

49 688
48 977

48 977

48 977

Kārtējie izdevumi

35
Atlīdzība

35 259

Kapitālie izdevumi
05.100

711

711

Resursi izdevumu segšanai

101 735

101 735

Nodokļu ieņēmumi

101 735

101 735

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

101 735
101 735

101 735
101 735

101 735

101 735

Resursi izdevumu segšanai

46 329

46 329

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

46 329

46 329

133 315
46 329

133 315
46 329

Atkritumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi

05.200

259

Notekūdeņu apsaimniekošana

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
96

05.200

Kārtējie izdevumi

46 329

46 329

Kapitālie izdevumi

86 986

86 986

Finansēšana

86 986

86 986

Aizņēmuma saņemšana

86 986

86 986

438 353
9 176

438 353
9 176

9 176

9 176

429 177

429 177

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

-

05.300

Finansēšana

438 353

438 353

Aizņēmuma saņemšana

438 353

438 353

Resursi izdevumu segšanai

9 960

9 960

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 960

9 960

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 960
9 960

9 960
9 960

9 960

9 960

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra"

Transferti

97

9
Pārējie norēķini

06.200

9 960

960

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

132 873

132 873

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

132 873

132 873
-

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

132 873
132 873

132 873
132 873

130 373

130 373

Kārtējie izdevumi

107
Atlīdzība

107 608

Transferti

2 500

Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

06.200

608

2 500
2

2 500

500

Projektu sagatavošanas izdevumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

164 000

3 147

164 000

147

164 000

3 147

10 500

Kārtējie izdevumi

318

10 500

Transferti

160 853

160 853
10 818
10 500

318

98

160 853
3

318

Transferts uz valsts pamatbudžetu

318

Kapitālie izdevumi
06.400

153 500

3 465

150 035

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

123 814

123 814

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

123 814

123 814

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

123 814
103 670

123 814
103 670

103 670

103 670

20 144

20 144

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
06.600

318

Teritoriju apsaimniekošana
1
Resursi izdevumu segšanai

881 984

911

883 895
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

881 984

911

Izdevumi- kopā

881 984

911

883 895

1
883 895
1

Uzturēšanas izdevumi

872 024

911

872 024

911

873 935
1

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

9 960
99

873 935

9 960

06.600

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

78 302

78 302

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

56 532
21 770

56 532
21 770

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

80 128
80 128

80 128
80 128

50 248
29 880

50 248
29 880

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

29
Subsīdijas un dotācijas

06.600

29 880

880

Finansēšana

1 826

1 826

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 826

1 826

Resursi izdevumu segšanai

407 190

407 190

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

365 015
42 175

365 015
42 175

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

407 190
405 605

407 190
405 605

405 605

405 605

Saimnieciskā nodaļa

Kārtējie izdevumi

205
Atlīdzība

205 599

Kapitālie izdevumi
06.600

1 585

Autotransports
100

599

1 585

Resursi izdevumu segšanai

298 509

298 509

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

298 509

298 509

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

605 441
298 509

605 441
298 509

298 509

298 509

Kārtējie izdevumi

190
Atlīdzība

07.230

190 218

Kapitālie izdevumi

306 932

306 932

Finansēšana

306 932

306 932

Aizņēmuma saņemšana

306 932

306 932

Resursi izdevumu segšanai

1 451

1 451

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 451

1 451

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 451
1 451

1 451
1 451

1 451

1 451

Pasākumi mutes veselības veicināšanas jomā

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.100

218

534

534

ELFLA projekts "Sporta inventāra piegāde un
uzstādīšana"
Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

19 086
19 086
101

19 086
19 086

08.100

08.100

Finansēšana

19 086

19 086

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

4 903
14 183

4 903
14 183

Resursi izdevumu segšanai

21 972

21 972

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

13 776
8 196

13 776
8 196

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

24 021
24 021

24 021
24 021

Finansēšana

2 049

2 049

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 049

2 049

Resursi izdevumu segšanai

5 796

5 796

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

2 724
3 072

2 724
3 072

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

6 564
6 564

6 564
6 564

Finansēšana

768

768

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

768

768

ELFLA projekts "Aktīvās atpūtas zonu izveide Bauskas
novadā"

ELFLA projekts "Bauskas apkārtnes velomaršrutu
infrastruktūras pilnveidošana"

102

08.210

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"
3
Resursi izdevumu segšanai

34 077

147

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

31 902
2 175

147

37 224
3
35 049
2 175

3
Izdevumi- kopā

121 881

Uzturēšanas izdevumi

32 866

Kārtējie izdevumi
Transferti

30 691
2 175

Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES
politiku instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos

756

125 028
14 110
18
11 935
2 175
2

2 175

Kapitālie izdevumi

08.220

147
18 756

89 015

175

21 903

110 918

Finansēšana

87 804

87 804

Aizņēmuma saņemšana

87 804

87 804

601 476
9 069

601 476
9 069

9 069

9 069

ERAF projekts "Bauskas pils- sociālekonomiski nozīmīga
kultūras mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

103

08.230

08.230

08.230

Kapitālie izdevumi

592 407

592 407

Finansēšana

601 476

601 476

Aizņēmuma saņemšana

601 476

601 476

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

35 535
35 535

35 535
35 535

Finansēšana

35 535

35 535

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

5 122
30 413

5 122
30 413

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

2 596
2 596

2 596
2 596

Finansēšana

2 596

2 596

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 596

2 596

14 875

14 875

ELFLA projekts "Bauskas novada kultūras centru
infrastruktūras uzlabošana"

ELFLA projekts "Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana"

ELFLA projekts "Tehniskās jaunrades aktivitāšu
ieviešana Bauskas novadā"
Izdevumi- kopā
104

08.230

08.290

Kapitālie izdevumi

14 875

14 875

Finansēšana

14 875

14 875

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

2 049
12 826

2 049
12 826

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

5 701
5 701

5 701
5 701

Finansēšana

5 701

5 701

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

309
5 392

309
5 392

Resursi izdevumu segšanai

15 639

15 639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 639

15 639

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

15 639
15 639

15 639
15 639

15 639

15 639

ELFLA projekts "Multimediju studija jauniešiem"

Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu
īstenošanai

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

15
Subsīdijas un dotācijas

08.290

15 639

639

V.Plūdoņa piemiņas vietas izveide
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

105

84 362

84 362

84 362

84 362

Izdevumi- kopā

84 362

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

427

427

427
427

84 362

427

83 935

Izdevumi- kopā

1 914

82

1 996

Uzturēšanas izdevumi

1 914

82

1 996

1 914

82

1 996

1 914

82

1 996

ERAF projekts "Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība"

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

63

Aizņēmuma saņemšana

09.210

427

427

Kapitālie izdevumi

09.100

84 362

1 851

Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekts
"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs"
106

63
82

1 933

09.600

Resursi izdevumu segšanai

7 213

7 213

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 213

7 213

Izdevumi- kopā

7 213

7 213

Kapitālie izdevumi

7 213

7 213

Resursi izdevumu segšanai

129 123

129 123

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

129 123

129 123

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

129 123
129 123

129 123
129 123

129 123

129 123

Resursi izdevumu segšanai

21 424

21 424

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

21 424

21 424

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 014
40 738

61 014
40 738

Kārtējie izdevumi

40 738

40 738

Kapitālie izdevumi

20 276

20 276

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

39 590

39 590

3 063

3 063

Skolēnu pārvadājumi

Kārtējie izdevumi

09.600

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija

107

Aizņēmuma saņemšana

09.810

36 527

36 527

Resursi izdevumu segšanai

144 704

144 704

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

139 904
4 800

139 904
4 800

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

144 704
144 704

144 704
144 704

123 736

123 736

Izglītības nodaļa

Kārtējie izdevumi

97
Atlīdzība

97 475

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

475

20 968

20 968
20

Sociālie pabalsti

09.820

20 968

968

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai

244 752

244 752

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

18 063
226 689

18 063
226 689

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

244 752
244 752

244 752
244 752

244 752

244 752

Transferti

244
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

09.820

244 752

Mācību literatūras iegāde
108

752

22
Resursi izdevumu segšanai

35 836

841

58 677
22

Valsts budžeta transferti

35 836

841

Izdevumi- kopā

35 836

841

3 630

249

58 677

22
58 677
2
Uzturēšanas izdevumi

5 879
2

Kārtējie izdevumi

3 630

249

5 879

20
Kapitālie izdevumi

10.200

32 206

592

52 798

Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 3B un Rīgas
ielā 64B uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

3 571

3 571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

3 571

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 571
3 571

3 571
3 571

343
3 228

343
3 228

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3
Sociālie pabalsti

10.200

3 228

228

ELFLA projekts "Pansionāta "Derpele" remontdarbi
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai"
Resursi izdevumu segšanai

51 645
109

51 645

10.500

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

26 033
25 612

26 033
25 612

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

51 645
51 645

51 645
51 645

Resursi izdevumu segšanai

60 682

60 682

Valsts budžeta transferti

60 682

60 682

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 426
61 426

61 426
61 426

3 515

3 515

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"

Kārtējie izdevumi

1
Atlīdzība

1 409

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

409

57 911

57 911
57

Sociālie pabalsti

10.700

57 911

911

Finansēšana

744

744

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

744

744

Resursi izdevumu segšanai

297 415

297 415

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

266 300
31 115

266 300
31 115

Izdevumi- kopā

297 415

297 415

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

110

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

297 415

297 415

59 271

59 271
59

Subsīdijas un dotācijas

59 271

Transferti

271

238 144

238 144
238

Norēķini par socālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

238 144

144

Izglītība

09.000

1 038
Resursi izdevumu segšanai

8 485 478

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 225 748

107

9 523 585

1
030 807

9 256 555
3 442

valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

3 442 487

-

487

3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

258 307

100

1 423

200

261 407
4

Valsts budžeta transferti

5 623

1 038
Izdevumi- kopā

8 613 856

107

9 651 963
33

Uzturēšanas izdevumi

8 527 382

441

8 560 823
33

Kārtējie izdevumi

8 520 044

Atlīdzība

6 290 136

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

441
1 604

8 553 485
6 288
532

3 343 640

-

3 343 640

7 338

-

7 338
7

Sociālie pabalsti

7 338

111

-

338

1 004
Kapitālie izdevumi

09.100

86 474

666

1 091 140

Finansēšana

128 378

-

128 378

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

128 378

-

128 378

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai

575 879

575 879

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

529 271

529 271
72

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

72 190

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

190

46 608

46 608

578 802
578 802

578 802
578 802

578 802

578 802
406

Atlīdzība

406 131

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

131

72 193

72 193

Finansēšana

2 923

2 923

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 923

2 923

Resursi izdevumu segšanai

674 063

674 063

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

613 433

613 433

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

71
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

71 051

112

051

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 630

60 630

Izdevumi- kopā

678 854

678 854

Uzturēšanas izdevumi

678 854

400

678 454

678 854

400

678 454

Kārtējie izdevumi

497
Atlīdzība

495 548

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

1 494

042

71 051

71 051

Kapitālie izdevumi

400

400

Finansēšana

4 791

4 791

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 791

4 791

Bauskas Valsts ģimnāzija
1 004
Resursi izdevumu segšanai

601 104

200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

594 956

1
000 000

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

287 544

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 725

1 605 304
1 594 956

-

287 544

-

4 725
4

Valsts budžeta transferti

1 423

200

619 637

200

5 623

1 004
Izdevumi- kopā

1 623 837
2

Uzturēšanas izdevumi

612 105
113

410

614 515

2
Kārtējie izdevumi

611 937

410

614 347
460

Atlīdzība

460 466

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

288 744

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

168

Sociālie pabalsti

168

-

466

-

288 744

-

168

-

168

1 001
Kapitālie izdevumi

09.210

7 532

790

1 009 322

Finansēšana

18 533

-

18 533

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18 533

-

18 533

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai

601 104

601 104

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

594 956

594 956
287

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

287 544

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

544

4 725
1 423

4 725
1 423

604 601
599 877

604 601
599 877

599 709

599 709
460

Atlīdzība

460 466

114

466

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

288 744

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

168

Sociālie pabalsti

09.210

288 744

168

168

168

Kapitālie izdevumi

4 724

4 724

Finansēšana

3 497

3 497

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 497

3 497

Bauskas Valsts ģimnāzija-COMENIUS skolu partnerības
projekts
4
Resursi izdevumu segšanai

200

4 200
4

Valsts budžeta transferti

200

4 200

4
Izdevumi- kopā

9 865

200

14 065
2

Uzturēšanas izdevumi

7 057

410

9 467
2

Kārtējie izdevumi

7 057

410

Kapitālie izdevumi

2 808

790

9 467

1
4 598

Finansēšana

9 865

9 865

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 865

9 865

115

09.210

Bauskas Valsts ģimnāzija- projekts "Nordplus Junior
2013"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 171
5 171

5 171
5 171

5 171

5 171

Finansēšana

5 171

5 171

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 171

5 171

Kārtējie izdevumi

09.210

Projekts "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"
1 000
Resursi izdevumu segšanai

000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1
000 000

Izdevumi- kopā

000

1 000 000
1 000 000

1 000
1 000 000
1 000
Kapitālie izdevumi
09.210

000

1 000 000

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai

441 944

441 944

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

441 944

441 944
222

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

222 524

Izdevumi- kopā

446 971
116

524

446 971

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

441 848

441 848

441 848

441 848
310

Atlīdzība

310 862

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

862

223 328

223 328

Kapitālie izdevumi

5 123

5 123

Finansēšana

5 027

5 027

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 027

5 027

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai

832 807

-

832 807

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

829 882

-

829 882
384

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

384 005

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

005

2 925

-

2 925

Izdevumi- kopā

849 221

-

849 221

Uzturēšanas izdevumi

839 836

-

839 836

839 836

-

839 836

Kārtējie izdevumi

587
Atlīdzība

587 105

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

384 544

117

-

105
384 544

Kapitālie izdevumi

09.210

9 385

-

9 385

Finansēšana

16 414

-

16 414

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

16 414

-

16 414

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai

832 807

832 807

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

829 882

829 882
384

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

384 005

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

005

2 925

2 925

838 965
829 580

838 965
829 580

829 580

829 580
587

Atlīdzība

587 105

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

105

384 544

384 544

9 385

9 385

Finansēšana

6 158

6 158

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 158

6 158

10 256

10 256

Bauskas 2.vidusskola - Grundtvig apakšprogrammas
Mācību partnerības projekts „Learning Positive
Discipline”
Izdevumi- kopā
118

Uzturēšanas izdevumi

10 256

10 256

10 256

10 256

Finansēšana

10 256

10 256

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 256

10 256

Resursi izdevumu segšanai

449 066

449 066

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

444 798

444 798

Kārtējie izdevumi

09.210

Bauskas pilsētas pamatskola

209
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

209 182

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

182

4 268

4 268

454 688
436 298

454 688
436 298

436 298

436 298
309

Atlīdzība

309 198

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

198

210 584

210 584

18 390

18 390

Finansēšana

5 622

5 622

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 622

5 622

Resursi izdevumu segšanai

298 463

298 463

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

291 835

291 835

Mežgaļu pamatskola

104
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

104 116

119

116

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

6 628

6 628

302 328

302 328

299 532
299 532

299 532
299 532
229

Atlīdzība

229 729

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

729

104 855

104 855

Kapitālie izdevumi

2 796

2 796

Finansēšana

3 865

3 865

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 865

3 865

Resursi izdevumu segšanai

472 177

472 177

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

459 059

459 059

Griķu pamatskola

121
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

121 246

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

246

13 118

13 118

478 605
477 182

478 605
477 182

477 182

477 182
356

Atlīdzība

355 798

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

475

273

123 879

123 879

Kapitālie izdevumi

1 423

1 423

Finansēšana

6 428

6 428

120

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

6 428

6 428

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai

325 345

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

316 705

400

325 745
316 705
119

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

119 667

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

667

8 640

400

9 040

Izdevumi - kopā

330 125

400

330 525

Uzturēšanas izdevumi

328 489

400

328 889

328 489

400

328 889

Kārtējie izdevumi

229
Atlīdzība

229 028

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

028

120 661

120 661

Kapitālie izdevumi

1 636

1 636

Finansēšana

4 780

4 780

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 780

4 780

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai

664 323

-

664 323

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

641 418

-

641 418

121

179
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

179 132

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 905

-

-

Izdevumi - kopā

669 648

Uzturēšanas izdevumi

666 155

2 476

666 155

476

Kārtējie izdevumi

132

22 905

669 648
663 679
2
663 679
442

Atlīdzība

442 203

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

83

286

179 132

-

179 132

Kapitālie izdevumi

3 493

476

5 969

Finansēšana

5 325

-

5 325

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 325

-

5 325

2

09.210

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai

664 323

664 323

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

641 418

641 418
179

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

179 132

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
122

132

22 905

22 905

668 058

668 058

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

664 565

2 476

664 565

476

662 089
2
662 089
442

Atlīdzība

442 203

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

83

286

179 132

179 132

2

09.210

Kapitālie izdevumi

3 493

Finansēšana

3 735

3 735

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 735

3 735

1 590
1 590

1 590
1 590

1 590

1 590

5 969

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.210

476

Finansēšana

1 590

1 590

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 590

1 590

Resursi izdevumu segšanai

497 914

497 914

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

494 914

494 914

Pamūšas speciālā internātpamatskola

494
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

494 914

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
123

914

3 000

3 000

506 236

506 236

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

500 502

500 502

500 502

500 502
386

Atlīdzība

386 809

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

809

386 809

386 809

Kapitālie izdevumi

5 734

5 734

Finansēšana

8 322

8 322

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 322

8 322

Resursi izdevumu segšanai

635 771

635 771

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

635 707

635 707

Īslīces vidusskola

225
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

225 759

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

759

64

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

64

644 642
641 227

644 642
641 227

641 227

641 227
498

Atlīdzība

498 958

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

958

230 599

230 599

Kapitālie izdevumi

3 415

3 415

Finansēšana

8 871

8 871

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 871

8 871

Mežotnes internātvidusskola
124

26
Resursi izdevumu segšanai

227 649

189

253 838
26

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

221 244

189

247 433
212

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

212 477

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

477

6 405

6 405

26
Izdevumi - kopā

247 953

189

274 142
26

Uzturēšanas izdevumi

247 453

189

273 642
26

Kārtējie izdevumi

247 453

189

273 642
208

Atlīdzība

208 096

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

208 096

208 096

500

500

Finansēšana

20 304

20 304

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

20 304

20 304

Resursi izdevumu segšanai

255 199

255 199

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

247 944

247 944

Kapitālie izdevumi

09.210

096

Mežotnes pamatskola

105
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

105 237

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
125

237

7 255

7 255

259 673

259 673

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

258 421

258 421

258 421

258 421
195

Atlīdzība

195 963

963
105

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

243

105 243

Kapitālie izdevumi

1 252

1 252

Finansēšana

4 474

4 474

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 474

4 474

Ozolaines pamatskola
1
Resursi izdevumu segšanai

269 695

391

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

264 211

391

271 086
1
265 602
114

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

114 965

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

965

5 484

5 484

1
Izdevumi - kopā

269 713

391

Uzturēšanas izdevumi

268 575

391

271 104
1
269 966
1

Kārtējie izdevumi

268 575

391

269 966
205

Atlīdzība

205 540

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi
126

540

114 965

114 965

1 138

1 138

Finansēšana

18

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18

18

18

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai

472 898

-

472 898

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

451 182

-

451 182
174

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

174 073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

073

21 716

-

21 716

Izdevumi - kopā

473 183

-

473 183

Uzturēšanas izdevumi

466 564

-

466 564

466 564

-

466 564

Kārtējie izdevumi

353
Atlīdzība

353 533

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

-

533

174 073

-

174 073

6 619

-

6 619

Finansēšana

285

-

285

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

285

-

285

Kapitālie izdevumi

127

09.210

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai

472 898

472 898

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

451 182

451 182
174

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

174 073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

073

21 716

21 716

472 934
466 315

472 934
466 315

466 315

466 315
353

Atlīdzība

353 533

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

174 073

174 073

6 619

6 619

36

36

36

36

Vecsaules pamatskola - projekts "The Road of the Citizen"
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

249
249

249
249

249

249

Finansēšana

249

249

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

249

249

Kārtējie izdevumi

09.510

533

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
128

2
Resursi izdevumu segšanai

301 469

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

299 369

700

304 169
299 369
155

valsts budžeta dotācija

155 454

454

2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 100

700

Izdevumi- kopā

304 783

700

Uzturēšanas izdevumi

304 783

700

4 800

2
307 483
2
307 483
2
Kārtējie izdevumi

297 613

700

300 313
239

Atlīdzība

239 596

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

596

155 454

155 454

7 170

7 170
7

Sociālie pabalsti

09.510

7 170

170

Finansēšana

3 314

3 314

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 314

3 314

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
2
Resursi izdevumu segšanai

174 415

991

177 406
2

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

161 625

991

164 616
43

valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

43 070

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 790

129

070

12 790

2
Izdevumi- kopā

175 611

991

178 602
2

Uzturēšanas izdevumi

172 573

991

175 564
2

Kārtējie izdevumi

172 573

Atlīdzība

102 118

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.510

991
3 656

175 564
98
462

43 283

43 283

3 038

3 038

Finansēšana

1 196

1 196

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 196

1 196

Bauskas Mākslas skola
Resursi izdevumu segšanai

60 375

236

60 611

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 715

236

48 951
32

valsts budžeta dotācija

32 055

055

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 660

Izdevumi- kopā

61 739

236

61 975

Uzturēšanas izdevumi

61 739

236

61 975

61 739

236

61 975

Kārtējie izdevumi

11 660

55
Atlīdzība

55 767

130

767

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

09.510

32 321

32 321

Finansēšana

1 364

1 364

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 364

1 364

Resursi izdevumu segšanai

254 922

254 922

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

237 536

237 536

Bauskas Mūzikas skola

113
valsts budžeta dotācija

113 826

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

826

17 386

17 386

261 444
246 444

261 444
246 444

246 444

246 444
217

Atlīdzība

217 688

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Kapitālie izdevumi

10.400

688

113 826

113 826

15 000

15 000

Finansēšana

6 522

6 522

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 522

6 522

Resursi izdevumu segšanai

105 293

105 293

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

100 882
4 411

100 882
4 411

Bauskas novada bāriņtiesa

131

Izdevumi- kopā

106 409

Uzturēšanas izdevumi

106 409

267
267

106 409

267

Kārtējie izdevumi

106 142
106 142
106 142
97

Atlīdzība

97 678

Finansēšana

1 116

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 116

678

267

849
1 116

267

Aizņēmumu atmaksa

-

267

Bauskas novada Sociālais dienests
8
Resursi izdevumu segšanai

742 833

349

751 182
8

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

666 483

349

674 832

1 373

-

1 373

74 977

-

74 977

8
Izdevumi- kopā

873 848

349

882 197

Uzturēšanas izdevumi

872 092

-

872 092

505 882

-

505 882

Kārtējie izdevumi

412
Atlīdzība

410 848

132

1 282

130

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

366 210

-

366 210
5

Subsīdijas un dotācijas

5 688

-

688

360 522

-

522

360
Sociālie pabalsti

8
Kapitālie izdevumi

10.700

1 756

349

10 105

Finansēšana

131 015

-

131 015

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

131 015

-

131 015

622 938

349

Bauskas novada Sociālais dienests
8
Resursi izdevumu segšanai

631 287
8

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

613 965
1 373
7 600

349

622 314
1 373
7 600

7
Izdevumi- kopā

744 703

Uzturēšanas izdevumi

742 947

351
998

376 737

998

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

333 382

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

366 210

133

998

752 054
741 949
375 739
332
384

366 210

5
Subsīdijas un dotācijas

5 688

688

360 522

522

360
Sociālie pabalsti

8
Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

1 756

349

10 105

121 765

998

120 767

121 765

998

120 767

ESF projekts "Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas novadā"
Resursi izdevumu segšanai

54 314

54 314

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

36 771
17 543

36 771
17 543

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

63 174
63 174

63 174
63 174

Kārtējie izdevumi

63 174

Atlīdzība

49 696

63 174
6

49
690

Finansēšana

8 860

8 860

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 860

8 860

134

10.700

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām
noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz
18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību
Resursi izdevumu segšanai

49 834

49 834

Valsts budžeta transferti

49 834

49 834

Izdevumi- kopā

49 834

998

50 832

Uzturēšanas izdevumi

49 834

998

50 832

49 834

998

50 832

Kārtējie izdevumi

18
Atlīdzība

10.700

16 329

2 286

615

Finansēšana

998

998

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

998

998

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas
novadā"
Resursi izdevumu segšanai

15 747

15 747

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 747

15 747

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 137
16 137

16 137
16 137

16 137

16 137

Kārtējie izdevumi

135

11
Atlīdzība

11 441

441

Finansēšana

390

390

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

390

390

Resursi izdevumu segšanai

261 143

261 143

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

258 753
2 390

258 753
2 390

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

261 157
258 267

261 157
258 267

244 446

244 446

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

Kārtējie izdevumi

127
Atlīdzība

127 320

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

320

13 821

13 821
4

Subsīdijas un dotācijas

4 268

268

Sociālie pabalsti

9 553

553

9

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.210

2 890

2 890

14

14

14

14

Bauskas Centrālā bibliotēka
6
Resursi izdevumu segšanai

491 507
136

393

497 900

6
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

490 831
676

393

Izdevumi- kopā

495 780

393

Uzturēšanas izdevumi

460 981

393

497 224
676

6
502 173
6
467 374
6
Kārtējie izdevumi

460 981

393

467 374
384

Atlīdzība

384 557

Kapitālie izdevumi

557

34 799

34 799

Finansēšana

4 273

4 273

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 273

4 273

Resursi izdevumu segšanai

290 515

290 515

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

217 465
66 220
6 830

217 465
66 220
6 830

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

293 701
283 201

293 701
283 201

283 201

283 201

08.220

Bauskas pils muzejs

Kārtējie izdevumi

202
Atlīdzība

202 093

Kapitālie izdevumi

10 500
137

093

10 500

08.220

Finansēšana

3 186

3 186

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 186

3 186

Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
3
Resursi izdevumu segšanai

221 187

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

215 644

210

224 397
215 644
5 543

5 543
3

Valsts budžeta transferti

210

3 210

3
Izdevumi- kopā

234 230

210

237 440
2

Uzturēšanas izdevumi

232 807

000

234 807
2

Kārtējie izdevumi

232 807

000

234 807
185

Atlīdzība

185 780

780

1
Kapitālie izdevumi

08.230

1 423

210

2 633

Finansēšana

13 043

13 043

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 043

13 043

Bauskas Kultūras centrs

138

1
Resursi izdevumu segšanai

417 051

100

418 151
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

399 351
17 700

100

Izdevumi- kopā

417 913

100

Uzturēšanas izdevumi

416 338

100

400 451
17 700

1
419 013
1
Kārtējie izdevumi

417 438

412 068

412 068
228

Atlīdzība

228 952

952

1
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 270

100

5 370
5

Sociālie pabalsti

4 270

Kapitālie izdevumi

1 100

370

1 575

1 575

Finansēšana

862

862

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

862

862

Pansionāts "Derpele"

10.200

3
Resursi izdevumu segšanai

690 363

175

693 538
3

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

430 484
259 879

175

Izdevumi - kopā

692 509

175

433 659
259 879

3
139

695 684

3
Uzturēšanas izdevumi

684 607

175

687 782
3

Kārtējie izdevumi

661 555

175

664 730
439

Atlīdzība

439 902

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

902

23 052

23 052
23

Sociālie pabalsti

23 052

052

Kapitālie izdevumi

7 902

7 902

Finansēšana

2 146

2 146

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 146

2 146

Brunavas pagasta pārvalde
16
Resursi izdevumu segšanai

429 082

383

445 465
16

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

196 043
68

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 343

Valsts budžeta transferti

210 628

233

212 276

-

68

150

22 493

-

210 628

16
Izdevumi - kopā

430 219

383

446 602
11

Uzturēšanas izdevumi

198 171
140

631

209 802

11
Kārtējie izdevumi

195 410

631

207 041
113

Atlīdzība

113 671

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 761

-

671

-

2 761
2

Sociālie pabalsti

2 761

-

761

4
Kapitālie izdevumi

01.110

232 048

752

236 800

Finansēšana

1 137

-

1 137

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 137

-

1 137

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

32 760

32 760

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

32 692
68

32 692
68

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 897
33 897

33 897
33 897

33 008

33 008

Kārtējie izdevumi

25
Atlīdzība

25 289

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

289

889

Sociālie pabalsti

889

Finansēšana

1 137
141

889
889

1 137

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

05.200

06.400

1 137

1 137

Resursi izdevumu segšanai

210 628

210 628

Valsts budžeta transferti

210 628

210 628

Izdevumi - kopā

210 628

210 628

Kapitālie izdevumi

210 628

210 628

Resursi izdevumu segšanai

19 920

19 920

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 920

19 920

Izdevumi - kopā

19 920

19 920

Kapitālie izdevumi

19 920

19 920

Resursi izdevumu segšanai

1 780

1 780

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 780

1 780

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 780
1 780

1 780
1 780

1 780

1 780

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā"

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu
ciemā

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

142

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
11
Resursi izdevumu segšanai

94 814

742

106 556
11

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

93 266
1 548

742

105 008
1 548

11
Izdevumi - kopā

94 814

742

106 556
6

Uzturēšanas izdevumi

93 314

990

100 304
6

Kārtējie izdevumi

93 314

990

100 304
48

Atlīdzība

49 105

Kapitālie izdevumi
06.600

-357

1 500

748

4752

6 252

Teritoriju apsaimniekošana
4
Resursi izdevumu segšanai

12 874

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

12 874

641

17 515
4641

17 515

4
Izdevumi - kopā

12 874

641

17 515
4

Uzturēšanas izdevumi

12 874

641

12 874

641

17 515
4

Kārtējie izdevumi

17 515
6

Atlīdzība

6 600

143

357

957

06.600

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

24 928

24 928

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 133
20 795

4 133
20 795

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

24 928
24 928

24 928
24 928

24 928

24 928

Kārtējie izdevumi

10
Atlīdzība

08.290

10 153

153

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

29 506

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

29 506

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

29 506
150

29 356

150

150

29 506
29 506

29 506
29 506

29 506

29 506
22

Atlīdzība

09.600

22 524

524

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

1 872

1 872

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 872

1 872

144

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 872
1 872

1 872
1 872

1 872

1 872
1

Sociālie pabalsti

1 872

872

Ceraukstes pagasta pārvalde
1
Resursi izdevumu segšanai

374 054

828

375 882
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

117 667
100

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

47 238

372

119 039

-

100

456

47 694
209 049

Valsts budžeta transferti

209 049

-

Izdevumi - kopā

397 120

828

Uzturēšanas izdevumi

158 602

828

1
398 948
1
160 430
1
Kārtējie izdevumi

154 166

828

155 994
82

Atlīdzība

82 274

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 436

-

274

-

4 436
4

Sociālie pabalsti

4 436

Kapitālie izdevumi

238 518
145

-

-

436

238 518

01.110

Finansēšana

23 066

-

23 066

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

23 066

-

23 066

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

33 289

33 289

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

33 189
100

33 189
100

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 908
33 908

33 908
33 908

33 315

33 315

Kārtējie izdevumi

26
Atlīdzība

26 694

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

593

Sociālie pabalsti

05.200

694

593

593
593

Finansēšana

619

619

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

619

619

Izdevumi - kopā

7 099

7 099

Kapitālie izdevumi

7 099

7 099

Notekūdeņu apsaimniekošana

Finansēšana

7 099

7 099

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 099

7 099

146

05.200

05.200

06.400

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

209 049

209 049

Valsts budžeta transferti

209 049

209 049

Izdevumi - kopā

214 344

214 344

Kapitālie izdevumi

214 344

214 344

Finansēšana

5 295

5 295

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 295

5 295

Resursi izdevumu segšanai

17 075

17 075

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

17 075

17 075

Izdevumi - kopā

17 075

17 075

Kapitālie izdevumi

17 075

17 075

Resursi izdevumu segšanai

2 490

2 490

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 490

2 490

Izdevumi - kopā

2 490

2 490

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā
vietā "Liellauki"

Ielu apgaismošana

147

Uzturēšanas izdevumi

2 490

2 490

2 490

2 490

Resursi izdevumu segšanai

32 036

32 036

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

32 036

32 036

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

32 036
32 036

32 036
32 036

32 036

32 036

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi

17
Atlīdzība

06.600

17 916

916

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

3 311

1372

4 683

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 311

1372

4 683

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 311
3 311

1372
1372

4 683
4 683

3 311

1372

4 683

Kārtējie izdevumi

2
Atlīdzība

06.600

2 121

121

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

49 107

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 295
46 812

148

456

49 563
2 295

456

47 268

Izdevumi - kopā

59 160

456

59 616

Uzturēšanas izdevumi

59 160

456

59 616

59 160

456

59 616

Kārtējie izdevumi

18
Atlīdzība

08.290

18 436

436

Finansēšana

10 053

10 053

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 053

10 053

Resursi izdevumu segšanai

23 854

23 854

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 428
426

23 428
426

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

23 854
23 854

23 854
23 854

23 854

23 854

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi

17
Atlīdzība

09.600

17 107

107

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

3 843

3 843

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 843

3 843

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 843
3 843

3 843
3 843

149

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 843

3 843
3

Sociālie pabalsti

3 843

843

Codes pagasta pārvalde
43
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

431 661

854

372 887

662

110

285

58 664

Valsts budžeta transferti

-

475 515
120
252 225
395

-

58 664

164 231

164 231

43
Izdevumi - kopā

545 146

854

Uzturēšanas izdevumi

269 807

854

589 000
43
313 661
2

Kārtējie izdevumi

266 757

318

269 075
146

Atlīdzība

146 081

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

081

526

-

526

2 524

-

2 524
2

Sociālie pabalsti

2 524

-

524

41
Transferti

-

536

-

41 536

41 536
41

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

150

536

Kapitālie izdevumi

275 339

-

275 339

Finansēšana

113 485

-

113 485

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

115 631

-

115 631

2 146

-

Aizņēmumu atmaksa

01.110

-

-

2 146

Codes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

35 177

35 177

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

35 067
110

35 067
110

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 606
42 606

42 606
42 606

41 007

41 007

Kārtējie izdevumi

31
Atlīdzība

31 371

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

371

1 599

1 599
1

Sociālie pabalsti

01.720

1 599

599

Finansēšana

7 429

7 429

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 429

7 429

2 672

2 672

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
Resursi izdevumu segšanai
151

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Procentu izdevumi

05.200

05.200

2 672

2 672

526
526

526
526

526

526

Finansēšana

-

2 146

-

2 146

Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

-

2 146

Inženiertīklu pievadu vienkāršota izbūve
Izdevumi - kopā

36 347

36 347

Kapitālie izdevumi

36 347

36 347

Finansēšana

36 347

36 347

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

36 347

36 347

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Guntu ciemā"
41
Resursi izdevumu segšanai

5 621

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

5 621

536

47 157
5 621
41

Valsts budžeta transferti

536

41 536

41
Izdevumi - kopā

5 621

536

47 157
41

Uzturēšanas izdevumi

536

152

41 536

41
Transferti

536

41 536
41

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

41536

Kapitālie izdevumi

05.200

5 621

5 621

Resursi izdevumu segšanai

164 947

164 947

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

164 947

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Jauncodes ciemā"

Valsts budžeta transferti

06.400

536

695

122

122 695

42 252
122 695

Izdevumi - kopā

233 371

233 371

Kapitālie izdevumi

233 371

233 371

Finansēšana

68 424

68 424

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

68 424

68 424

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 419

2419

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 419

2419

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 419
2 419

2419
2419

2 419

2419

Kārtējie izdevumi

153

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

111 877

111 877

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

111 877

111 877

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

111 877
111 877

111 877
111 877

111 877

111 877

Kārtējie izdevumi

70
Atlīdzība

06.600

70 408

408

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

62 869

62 869

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 205
58 664

4 205
58 664

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

66 300
66 300

66 300
66 300

66 300

66 300

Kārtējie izdevumi

13
Atlīdzība

06.600

13 082

082

Finansēšana

3 431

3 431

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 431

3 431

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

3 794

2033

5 827

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 794

2033

5 827

154

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

3 794
3 794

2033
2033

5 827
5 827

3 794

2033

5 827
1

Atlīdzība

08.290

1 913

913

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

41 360

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

41 360

Nenodokļu ieņēmumi

285

41 645
41 360

285

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

285

41 360
41 360

285
285

41 645
41 645

41 360

285

41 645
29

Atlīdzība

09.600

29 307

307

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

925

925

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

925

925

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

925

925

925
925

925
925

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

925

Dāviņu pagasta pārvalde
155

925

1
Resursi izdevumu segšanai

242 295

148

243 443
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

67 102

148

68 250

54

-

54

24 315

-

24 315

Valsts budžeta transferti

150 824

-

150 824

Izdevumi - kopā

252 328

148

97 579

148

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1
253 476
1
Uzturēšanas izdevumi

98 727
1

Kārtējie izdevumi

94 374

148

95 522
52

Atlīdzība

52 653

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 205

-

653

-

3 205
3

Sociālie pabalsti

3 205

Kapitālie izdevumi

01.110

-

205

154 749

-

154 749

Finansēšana

10 033

-

10 033

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 033

-

10 033

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
156

Resursi izdevumu segšanai

24 729

24 729

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 282
54
393

24 282
54
393

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 837
30 837

30 837
30 837

30 422

30 422

Kārtējie izdevumi

26
Atlīdzība

26 227

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

415

Sociālie pabalsti

05.200

06.400

227

415

415
415

Finansēšana

6 108

6 108

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 108

6 108

Resursi izdevumu segšanai

150 824

150 824

Valsts budžeta transferti

150 824

150 824

Izdevumi - kopā

154 749

154 749

Kapitālie izdevumi

154 749

154 749

Finansēšana

3 925

3 925

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 925

3 925

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā"

Ielu apgaismošana
157

Resursi izdevumu segšanai

1 224

1 224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

1 224

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 224
1 224

1 224
1 224

1 224

1 224

Kārtējie izdevumi

06.600

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

9 926

1148

11 074

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 926

1148

11 074

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 926
9 926

1148
1148

11 074
11 074

9 926

1148

11 074

Kārtējie izdevumi

6
Atlīdzība

06.600

6 056

056

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

24 326

24 326

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

404
23 922

404
23 922

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

24 326
24 326

24 326
24 326

24 326

24 326

Kārtējie izdevumi

8
Atlīdzība

8 434

158

434

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

19 871

19 871

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 871

19 871

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

19 871
19 871

19 871
19 871

19 871

19 871

Kārtējie izdevumi

5
Atlīdzība

08.290

5 886

886

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

8 605

8 605

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 605

8 605

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

8 605
8 605

8 605
8 605

8 605

8 605

Kārtējie izdevumi

6
Atlīdzība

09.600

6 050

050

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

2 790

2 790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 790

2 790

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 790
2 790

2 790
2 790

2 790

2 790

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2
Sociālie pabalsti

2 790

159

790

Gailīšu pagasta pārvalde
1
Resursi izdevumu segšanai

250 602

505

252 107
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

150 463

505

151 968

48

-

48

100 091

-

100 091

1
Izdevumi - kopā

255 029

505

256 534
1

Uzturēšanas izdevumi

233 749

035

232 659

035

234 784
1

Kārtējie izdevumi

233 694
109

Atlīdzība

109 127

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 090

-

127

-

1 090
1

Sociālie pabalsti

1 090

Kapitālie izdevumi

01.110

21 280

-

470

090

21 750

Finansēšana

4 427

-

4 427

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 427

-

4 427

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
160

Resursi izdevumu segšanai

36 705

36 705

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

36 657
48

36 657
48

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

37 957
37 957

37 957
37 957

37 009

37 009

Kārtējie izdevumi

31
Atlīdzība

31 099

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

948

Sociālie pabalsti

05.200

06.400

099

948

948
948

Finansēšana

1 252

1 252

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 252

1 252

Resursi izdevumu segšanai

17 684

17 684

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

17 684

17 684

Izdevumi - kopā

17 684

17 684

Kapitālie izdevumi

17 684

17 684

Resursi izdevumu segšanai

2 744

2 744

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 744

2 744

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā"

Ielu apgaismošana

161

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

2 745
2 745

2 745
2 745

2 745

2 745

1

1

1

1

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

54 643

54 643

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 507
12 136

42 507
12 136

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 645
57 645

57 645
57 645

57 645

57 645

Kārtējie izdevumi

13
Atlīdzība

06.600

13 344

344

Finansēšana

3 002

3 002

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 002

3 002

Teritoriju apsaimniekošana
1
Resursi izdevumu segšanai

18 402

505

19 907
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

18 402

505

19 907

1
Izdevumi - kopā

18 563
162

505

20 068

1
Uzturēšanas izdevumi

14 967

035

16 002
1

Kārtējie izdevumi

14 967

035

16 002
9

Atlīdzība

9 668

Kapitālie izdevumi

06.600

3 596

668

470

4 066

Finansēšana

161

161

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

161

161

Resursi izdevumu segšanai

88 468

88 468

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

933
87 535

933
87 535

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

88 468
88 468

88 468
88 468

88 468

88 468

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

30
Atlīdzība

08.290

30 146

146

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

31 825

31 825

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

31 405
420

31 405
420

Izdevumi - kopā

31 825

31 825
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

31 825

31 825

31 825

31 825
24

Atlīdzība

09.600

24 870

870

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

131

131

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

131

131

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

142
142

142
142

142

142

142

142

Finansēšana

11

11

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11

11

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

288 805

844

289 649

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

282 970

844

283 814

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 835

-

5 835

Izdevumi - kopā

289 128

844

289 972

Uzturēšanas izdevumi

267 905

844

268 749

164

Kārtējie izdevumi

265 287

844

266 131
134

Atlīdzība

134 021

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 618

Subsīdijas un dotācijas

-

021

-

2 618

427

-

427

2 191

-

191

2
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

21 223

-

21 223

Finansēšana

323

-

323

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

323

-

323

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

39 940

39 940

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

39 940

39 940

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 973
39 973

39 973
39 973

37 782

37 782

Kārtējie izdevumi

31
Atlīdzība

31 091

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

091

2 191

2 191
2

Sociālie pabalsti

2 191

Finansēšana

33
165

191

33

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.400

33

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

31 227

31 227

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

31 227

31 227

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

31 228
11 286

31 228
11 286

Kārtējie izdevumi

11 286

11 286

Kapitālie izdevumi

19 942

19 942

1

1

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

33

1

1

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

121 966

121 966

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 550
4 416

117 550
4 416

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

122 175
120 894

Kārtējie izdevumi

122 175

120 894

120 894

120 894
38

Atlīdzība

38 740

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
166

740

1 281

1 281

209

209

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
06.600

209

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

7 005

844

7 849

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 005

844

7 849

Izdevumi - kopā

7 085

844

7 929

Uzturēšanas izdevumi

7 085

844

7 929

7 085

844

7 929

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

209

861

861

Finansēšana

80

80

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

80

80

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

88 667

88 667

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

87 248
1 419

87 248
1 419

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

88 667
88 667

88 667
88 667

88 240

88 240

Kārtējie izdevumi

63
Atlīdzība

63 329

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

427

167

329

427

Sociālie un dotācijas

427

427

Mežotnes pagasta pārvalde
3
Resursi izdevumu segšanai

588 483

144

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

165 678

520

591 627
1

Nenodokļu ieņēmumi

63

167 198

-

63
1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

90 752

Valsts budžeta transferti

331 990

624

92 376

-

331 990

3
Izdevumi - kopā

601 624

144

604 768
3

Uzturēšanas izdevumi

241 173

144

244 317
3

Kārtējie izdevumi

240 051

144

243 195
92

Atlīdzība

92 836

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 122

-

836

-

1 122
1

Sociālie pabalsti

1 122

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
168

-

122

360 451

-

360 451

13 141

-

13 141

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

13 141

-

13 141

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

39 177

39 177

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

39 114
63

39 114
63

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 629
39 629

39 629
39 629

38 622

38 622

Kārtējie izdevumi

28
Atlīdzība

28 067

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

067

1 007

1 007
1

Sociālie pabalsti

05.200

1 007

007

Finansēšana

452

452

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

452

452

Resursi izdevumu segšanai

9 182

9 182

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 182

9 182

Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

9 182
9 182

9 182
9 182

Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes
pagasta Strēlnieku ciemā

169

05.200

05.200

05.200

06.600

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā"
Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

12 689
12 689

12 689
12 689

Finansēšana

12 689

12 689

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 689

12 689

Resursi izdevumu segšanai

120 972

120 972

Valsts budžeta transferti

120 972

120 972

Izdevumi - kopā

120 972

120 972

Kapitālie izdevumi

120 972

120 972

Resursi izdevumu segšanai

211 018

211 018

Valsts budžeta transferti

211 018

211 018

Izdevumi - kopā

211 018

211 018

Kapitālie izdevumi

211 018

211 018

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"

Komunālā saimniecība
170

Resursi izdevumu segšanai

91 904

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

924

92 828

1 252

1 252

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

90 652

924

91 576

Izdevumi - kopā

91 904

924

92 828

Uzturēšanas izdevumi

91 904

924

92 828

91 904

924

92 828

Kārtējie izdevumi

16
Atlīdzība

06.600

16 628

628

Teritoriju apsaimniekošana
1
Resursi izdevumu segšanai

38 057

520

39 577
1

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

38 057

520

39 577

1
Izdevumi - kopā

38 057

520

39 577
1

Uzturēšanas izdevumi

34 357

520

35 877
1

Kārtējie izdevumi

34 357

520

35 877
17

Atlīdzība

17 724

724
3

Kapitālie izdevumi

3 700
171

700

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

49 143

49 143

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 043
100

49 043
100

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

49 143
46 253

49 143
46 253

46 253

46 253

Kārtējie izdevumi

7
Atlīdzība

7 622

Kapitālie izdevumi
08.290

622

2 890

2 890

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

28 915

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

28 915

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

700

29 615
28 915
700

700

Izdevumi - kopā

28 915

700

29 615

Uzturēšanas izdevumi

28 915

700

29 615

28 915

700

29 615

Kārtējie izdevumi

22
Atlīdzība

09.600

22 795

Skolēnu pārvadājumi
172

795

Resursi izdevumu segšanai

115

115

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

115

115

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

115
115

115
115

115

115

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

115

115

Vecsaules pagasta pārvalde
1
Resursi izdevumu segšanai

476 908

111

478 019

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

155 615

121

155 494

Nenodokļu ieņēmumi

107

-

107
1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 187

Valsts budžeta transferti

300 999

232

21 419

-

300 999

1
Izdevumi - kopā

500 714

111

501 825
1

Uzturēšanas izdevumi

180 726

111

181 837
1

Kārtējie izdevumi

179 376

111

180 487
106

Atlīdzība

106 722

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 350

173

127

-

849

1 350

1
Sociālie pabalsti

1 350

Kapitālie izdevumi

01.110

-

350

319 988

-

319 988

Finansēšana

23 806

-

23 806

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

23 806

-

23 806

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

29 121

29 121

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

29 057
64

29 057
64

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 863
35 863

35 863
35 863

35 152

35 152

Kārtējie izdevumi

27
Atlīdzība

27 127

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

711

Sociālie pabalsti

03.200

127

711

711
711

Finansēšana

6 742

6 742

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 742

6 742

5 296

5 296

Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti
Resursi izdevumu segšanai
174

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

5 296

5 296

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 296
5 296

5 296
5 296

5 296

5 296

Kārtējie izdevumi

3
Atlīdzība

05.200

05.200

3 115

115

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

208 506

208 506

Valsts budžeta transferti

208 506

208 506

Izdevumi - kopā

208 506

208 506

Kapitālie izdevumi

208 506

208 506

Resursi izdevumu segšanai

92 493

92 493

Valsts budžeta transferti

92 493

92 493

Izdevumi - kopā

95 893

95 893

Kapitālie izdevumi

95 893

95 893

Finansēšana

3 400
3 400

3 400
3 400

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

175

05.200

06.400

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecsaules
pagasta Zvaigznes ciemā
Izdevumi - kopā

13 664

13 664

Kapitālie izdevumi

13 664

13 664

Finansēšana

13 664

13 664

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 664

13 664

Resursi izdevumu segšanai

1 397

1 397

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 397

1 397

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 397
1 397

1 397
1 397

1 397

1 397

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
1
Resursi izdevumu segšanai

77 680

111

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

76 214
43
1 423

111

Izdevumi - kopā

77 680

111

78 791
1
77 325
43
1 423

1

176

78 791

1
Uzturēšanas izdevumi

77 680

111

78 791
1

Kārtējie izdevumi

77 680

111

78 791
40

Atlīdzība

06.600

40 166

166

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

22 347

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 583
18 764

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

22 347
22 347

22 347
22 347

22 347

22 347

Kārtējie izdevumi

22 347
-932
932

2 651
19 696

8
Atlīdzība

08.290

127 571

8 444

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

39 429

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

39 429

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

39 429
300

39 129

300

300

39 429
37 504

39 429
37 504

37 504

37 504
27

Atlīdzība

27 870

177

870

Kapitālie izdevumi
09.600

1 925

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

639

639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

639

639

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

639
639

639
639

639

639

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

639

Domes priekšsēdētājs
Sagatavoja:

1 925

639

R.Ābelnieks

I.Spurķe
S.Oļehnoviča
A.Vērmanis
Z.Kārkliņa

178

4.pielikums
Bauskas novada domes 24.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.__

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(ziedojumi un dāvinājumi)
euro

2014.gada
speciālais budžets

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

grozījumi

-

1 370

2014.gada
speciālais budžets
ar 24.04.2014.
grozījumiem

1 370

1
Ziedojumi un dāvinājumi

-

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām

370

1 370

300

300
1

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

070

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā

3 513

1 070

1 370

4 883

1
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija

666
2 847
179

370

2 036
2 847

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā

3 513

1 370

4 883

1
Uzturēšanas izdevumi

407

370

1 777
1

Kārtējie izdevumi

181

095

1 276

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

226

275

501

Kapitālie izdevumi

3 106

Finansēšana

3 513

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 513

Domes priekšsēdētājs

3 106
-

3 513
3 513

R.Ābelnieks

Sagatavoja: S.Oļehnoviča

180

5.pielikums
Bauskas novada domes 24.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. __

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu
atšifrējums pa programmām
euro

Funkciju
klasifikācijas
kods

Nosaukums

2014.gada
speciālais
budžets

2014.gada
speciālais
budžets ar
24.04.2014.
grozījumiem

grozījumi

1
Resursi izdevumu segšanai

-

370

1 370

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

-

300

300

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

-

1 070

1 070

3

1

Izdevumi - kopā

513

370

Uzturēšanas izdevumi

407

370

4
883

1
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

181
226
226

1
777

1 095
275
275

1 276
501
501

3
Kapitālie izdevumi

3

106

181

106

3
Finansēšana

3

513

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 513

513

-

3 513

Bauskas novada administrācija
3
Izdevumi - kopā

3 106

106
3

Kapitālie izdevumi

3 106

106
-

3
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.290

3

106

106
3 106

3 106

Ziedojumi kultūras pasākumiem
2
Izdevumi - kopā

2

847

847
2

Kapitālie izdevumi

2

847

847
2

Finansēšana

847

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

2
847

2 847

2 847

Ziedojumi " Īslīces vidusskolas un Mežgaļu
pamatskolas aprīkojuma iegādei"

Izdevumi - kopā

259

259
182

Kapitālie izdevumi

259

259

Finansēšana

259

259

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

259

259

Izglītība
1
Resursi izdevumu segšanai

-

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

-

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

1

370

-

370
300

300

1 070

1 070

1
Izdevumi - kopā

407

370

Uzturēšanas izdevumi

407

370

1
777

1
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.210

181
226
226

1
777

1 095
275
275

1 276
501
501

Finansēšana

407

-

407

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

407

-

407

Bauskas valsts ģimnāzija
1
Resursi izdevumu segšanai

1370
183

370

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

300

300

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

1070

1 070

Izdevumi - kopā

226

1370

1 596

Uzturēšanas izdevumi

226

1370

1 596
1 095
501
501

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

226
226

Sociālie pabalsti

Finansēšana

226

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

275

226
226

226

Mežotnes pamatskola
Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

1095
275

87

87

87

87
87

Bauskas sākumsskola
184

87

Izdevumi - kopā

6

6

Uzturēšanas izdevumi

6

6

Kārtējie izdevumi

09.210

6

Finansēšana

6

6

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6

6

Vecsaules pamatskola
Izdevumi - kopā

84

84

Uzturēšanas izdevumi

84

84

Kārtējie izdevumi

09.210

6

84

Finansēšana

84

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

84

84

84
84

Griķu pamatskola
Izdevumi - kopā

4

4

Uzturēšanas izdevumi

4

4

Kārtējie izdevumi

4

185

4

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4

4
4

Domes priekšsēdētājs

4

R.Ābelnieks

Sagatavoja: S.Oļehnoviča
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prot.Nr.8, 28.p.

Par aizņēmumu projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai
Bauskas novada dome 2013.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu „Par projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanu, projekts tika iesniegts Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, un 2014.gada 19.martā tika noslēgta vienošanās
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/011/024.
Saskaņā ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcijas
būvdarbiem” Nr.BNA 2014/012/ERAF un atklāta konkursa „Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot),
rekonstrukcija” Nr.BNA 2013/105/ERAF rezultātiem tika precizētas projekta kopējās izmaksas un 2014.gada 8.aprīlī ar Valsts reģionālo attīstības
aģentūru noslēgta vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2014.gada 19.marta Vienošanās Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/011/024 par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 800 309,12 (astoņi simti tūkstoši trīs simti deviņi euro un 12 centi), no tām: Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums EUR 432 323,49 (četri simti trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 49 centi), kas ir 54,02 % no kopējām
attiecināmajām izmaksām; Valsts budžeta dotācija EUR 18 006,95 (astoņpadsmit tūkstoši seši euro un 95 centi), kas ir 2,25 % no kopējām
attiecināmajām izmaksām un Finansējuma saņēmēja finansējums EUR 349 978,68 (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
astoņi euro un 68 centi), kas ir 43,73 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.
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Lai uzsāktu realizēt projektu „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, un 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto
aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai” realizēšanai līdz EUR 800 309 (astoņi simti tūkstoši trīs simti deviņi euro).
6. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gadā.
7. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” neattiecināmo izmaksu
īstenošanai
Saskaņā ar atklāta konkursa „Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcija” Nr.BNA
2013/105/ERAF rezultātiem, kopējās būvdarbu izmaksas ir 786 989,45 euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
No kopējām būvdarbu izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projektā nav attiecināmi darbi 40 372 euro (četrdesmit
tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro) apmērā jaunu ūdensapgādes ārējo tīklu (ŪKT) daļas izbūve posmā no ēkas Rīgas iela 77 līdz ēkai Rīgas iela
60 (tāmes 4B daļa) un vājstrāvas ārējo tīklu (VST) daļa izbūve (tāmes 5.sadaļa), kas nevar tikt realizētas par ERAF projekta līdzekļiem.
Lai varētu īstenot ERAF līdzfinansēto projektu „Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcija”,
noteikt iepriekš minētos darbus kā prioritāri veicamus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta vienpadsmito
daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties saistības prioritāro investīciju projektu īstenošanai un 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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9. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto
aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projektā „Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz
dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcija” neattiecināmo darbu līdzfinansēšanai EUR 40 372 (četrdesmit tūkstoši trīs simti
septiņdesmit divi euro).
10.
Aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gadā.
11.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
12.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” sagatavošanu un iesniegšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 20.16.apakšpunktu Bauskas novada domei ir pieejams Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) finansējums EUR 708 075 apmērā, kas tika paredzēts projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/011 „Rīgas
ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Pēc atklāta konkursa „Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcija” Nr.BNA 2013/105/ERAF
rezultātiem radās ERAF kvotas atlikums 275 751,50 euro apmērā. Šo finansējumu var novirzīt projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija Bauskā
uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” mērķis ir veicināt Bauskas pilsētas ekonomisko attīstību, tajā skaitā
uzņēmējdarbības attīstību, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. Projektā ir
paredzēts veikt Kraujas ielas no Zaļās ielas līdz Pilskalna ielai posma rekonstrukciju 243 m garumā. Projekts ir jāīsteno līdz 2015.gada jūnijam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” prasībām un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības
attīstībai” pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un aktualizēt nepieciešamo dokumentāciju, nodrošināt
nepieciešamo atļauju saņemšanu un analīžu veikšanu.
3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 399 241,94 (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro un 94 centi), ERAF
līdzfinansējums ir 275 751,50 (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro un 50 centi), jeb 69,07 % no attiecināmajām
izmaksām, valsts budžeta dotācija 8 982,94 (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro un 94 centi) jeb 2,25 %, pašvaldības līdzfinansējums
114 507,50 (viens simts četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro un 50 centi) jeb 28,68 %.
4. Projekta atbalsta gadījumā, 2014.gadā nodrošināt projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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 pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu” (turpmāk – Projekts).
Pamatojoties uz 2013.gada 14.maijā noslēgto līgumu Nr.BNA2013/002/ERAF „Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas
izbūve Bauskā” (turpmāk – Līgums) starp Bauskas novada domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VIONA”, reģistrācijas numurs 40103151330,
turpinās lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas būvdarbi.
Pamatojoties uz 2014.gada 31.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.3 „Par grozījumiem 2013.gada 14.maija līgumā Nr.BNA2013/002/ERAF „Lietus
ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā””, summa par Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi ir EUR 781 244,11 (septiņi simti astoņdesmit
viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri euro, 11 centi), jeb Ls 549 061,48 (pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit viens lats, 48 santīmi) bez
pievienotās vērtības nodokļa.
2014.gada 14.janvārī, piedaloties Bauskas novada domes pārstāvjiem, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
darbiniekiem, būvuzraugam, autoruzraugam, būvdarbu veicēja – SIA „VIONA” pārstāvim un SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pārstāvim, tika apsekoti
Līguma II kārtas izpildītie būvdarbi un konstatēta situācija dabā. Apsekošanas laikā konstatēts, ka nav iespējams atsevišķos ielu posmos izbūvēt vaļējos
novadgrāvjus atbilstoši tehniskajam projektam „Lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēma Bauskā” II sistēmas aktualizācija, sadalīšana pa kārtām
un autoruzraudzība – 2.kārta” (turpmāk – Tehniskais projekts), jo būtu jāizbūvē grāvji ar stāvām nogāzēm, kas erozijas rezultātā var atstāt degradējošu
ietekmi uz satiksmes un iedzīvotāju drošību.
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Tā kā būvniecības laikā tika konstatēts, ka būves potenciālās aprises neatbilst Bauskas novada domes sākotnējai iecerei, tika nolemts
autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Tehniskajā projektā, veidojot sarežģītāku lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu, kas nodrošinās
sākotnēji plānoto mērķu sasniegšanu, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti konkrētajā Bauskas pilsētas daļā. Tehniskā projekta izmaiņu sējums paredz
daļu vaļējā tipa grāvju vietā izbūvēt perforēta „segtā” tipa lietusūdens kolektorus ar oļu apbērumu Kraujas, Liepu, Miera, Strēlnieku, Sporta ielā, izbūvēt
uztvērējakas, izveidot jaunu pieslēgumu virsūdeņu novadīšanai Strēlnieku ielā. Tehniskā projekta izmaiņu rezultātā daļu no Tehniskajā projektā sākotnēji
paredzētajiem darbiem EUR 88 762,16 (astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro, 16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa jāizslēdz
no Līguma kopējo darbu apjoma.
Atbilstoši izstrādātajam Tehniskā projekta izmaiņu sējumam un to būvdarbu apjomiem 2014.gada 21.martā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem tika izsludināts iepirkums Nr.BNA2014/024 „Lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūves
papildus būvdarbi”, uzaicinot SIA „VIONA” iesniegt Iepirkuma komisijai savu finanšu piedāvājumu, jo papildus darbi nav ne tehniski, ne ekonomiski
nodalāmi no noslēgtā Līguma un ir veicami Līguma ietvaros.
SIA „VIONA” 2014.gada 24.martā iesniedza finanšu piedāvājumu Tehniskā projekta izmaiņu būvdarbu veikšanai par EUR 122 615,42 (viens
simts divdesmit divi tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Lai sekmīgi īstenotu Projektā paredzētās aktivitātes, nodrošinātu finansējumu būvniecības veikšanai, nepieciešams palielināt Projekta
neattiecināmo izmaksu daļu par EUR 40 962,46 ar pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts budžetu 2014.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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone,
U.Kolužs, M.Ķikure, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Izteikt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam
„Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai”” 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 1 008 547,02 (viens miljons 8 tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro, 2 centi), no tām
attiecināmās izmaksas EUR 216 080, t.sk. ERAF finansējums 85 % – EUR 183 668, publiskais finansējums 15 % – EUR 32 412, tai skaitā valsts
budžeta dotācija 5 % – EUR 10 804, pašvaldības līdzekļi 10 % – EUR 21 608; neattiecināmās izmaksas EUR 792 467,02.”
Izteikt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam
„Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai”” 2.punktu šādā redakcijā:
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„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 489 731,85;
2.2. 2014.gadā – līdz EUR 518 815,17.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Kultūras centra „Kamarde” skatuves
apgaismojuma ierīkošana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde” ir sagatavojusi priekšlikumus projekta „Kultūras centra „Kamarde” skatuves
apgaismojuma ierīkošana” pieteikuma izstrādei, lai nodrošinātu kultūras centru „Kamarde” ar atbilstošu aprīkojumu un ievērojami uzlabotu radošo
kolektīvu darbības un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vidi, veicinot iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2013.gadā ELFLA līdzfinansētā projekta „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana” ietvaros kultūras centra „Kamarde”
sarīkojumu zālē no aizkariem tika izveidota skatuves zona un uzlabota amatierkolektīvu un mākslinieku uzstāšanās pasākumu kvalitāte, tomēr nošķirtajā
skatuves zonā šobrīd ir ļoti vājš apgaismojums, kas sastāv no divām dienas gaismas spuldzēm (tika uzstādīts kā zāles apgaismojums) un priekšnesumu
dalībnieki neizceļas uz košo aizkaru fona, jo pietrūkst apgaismojuma akcenta.
Ievērojot augstāk minēto, ir sagatavots projekta „Kultūras centra „Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana” pieteikums, kurā paredzēts
iegādāties kvalitatīvu un profesionālu apgaismojuma aprīkojumu, būtiski uzlabojot skatuves zonas apgaismojumu (kopējās skatuves gaismas, skatuves
nokrāsu gaismas, akcentu gaismas) un visu organizējamo pasākumu vidi un kvalitāti.
Projektā paredzētās darbības – skatuves apgaismojuma (t.sk. kabeļi, vadības pults) iegāde, uzstādīšana un ieregulēšana. Projekta kopējās
paredzamās izmaksas EUR 4 666,04, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) EUR 809,81.
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Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas
pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” sagatavot un līdz 2014.gada 28.aprīlim iesniegt projekta „Kultūras centra
„Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 4666,04, t.sk. PVN 21 % EUR 809,81. ELFLA līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 3 470,61, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 385,62 un neattiecināmās izmaksas
EUR 809,81, kas kopā ir EUR 1 195,43.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Multimediju studija jauniešiem 2.kārta” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ir sagatavojusi priekšlikumus projekta „Multimediju
studija jauniešiem 2.kārta” pieteikuma izstrādei, lai veicinātu apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstītu jauniešu iniciatīvas, kā arī
veicinātu jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību sabiedriskajos procesos, un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta pirmajā kārtā „Multimediju studija jauniešiem” galvenais uzsvars tika likts uz telpu sakārtošanu un iekārtošanu, pašam aprīkojumam
paredzot salīdzinoši nelielu finansējuma daļu, iegādājoties vien pamata aprīkojumu. Studija savu darbu sāka 2014.gada 12.februārī, organizējot
interaktīvu atklāšanas pasākumu, kā arī studijas jaunieši jau piedalījušies vairākās aktivitātēs: gan filmējot īsfilmu, gan reklāmas video pašvaldības dalībai
Lielās talkas konkursā, kā arī iesākusi darbu pie interneta televīzijas raidījuma veidošanas par aktualitātēm Bauskas novadā jauniešu izpratnē.
Kopš projekta pirmās kārtas gan jaunieši, gan jaunatnes lietu speciālists piedalījušies vairākās apmācībās un projektos, pilnveidojot zināšanas un
prasmes gan foto jomā, gan video uzņemšanā un montēšanā, regulāri paši papildina studijas aprīkojumu radoši pārveidojot metāla profilus un plastmasas
caurules, meklē interesantus risinājumus tehniskām problēmām, lai panāktu māksliniecisku darba iznākumu. Studijā darbojošies jaunieši būtiski veicina
Bauskas novada atpazīstamību un, veiksmīgi konkurējot ar Rīgas jauniešu organizācijām, piedalās dažādos nacionālos un starptautiskos pasākumos,
kļūstot par izcilu un inovatīvu piemēru darbā ar jaunatni, saņemot gan jaunus sadarbības projektu piedāvājumus, gan partnerības piedāvājumus.
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Projekts „Multimediju studija jauniešiem 2.kārta” paredz iegādāties kvalitatīvu un profesionālu aprīkojumu, papildinot projekta pirmajā kārtā
iegādāto, kurš ir savietojams ar jau esošo aparatūru, tādējādi izmantojot to efektīvāk un daudzveidīgāk, kā arī iegūstot profesionālāku izpildījumu.
Projektā paredzētās darbības – foto un video papildu aprīkojuma iegāde. Projekta kopējās paredzamās izmaksas EUR 4648,70, t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk–PVN) EUR 806,80.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas
pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (S.Jirgensone), nolemj:

2.

3.
4.
5.

1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un līdz 2014.gada 28.aprīlim iesniegt projekta
„Multimediju studija jauniešiem 2.kārta” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 4648,70, t.sk. PVN 21 % EUR 806,80. ELFLA līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 3457,71, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 384,19 un neattiecināmās izmaksas
EUR 806,80, kas kopā ir EUR 1190,99.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības
2014. gada budžeta līdzekļiem.
Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktoru.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 34.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Ceraukstes,
Brunavas, Mežotnes pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.apakšpunktu, nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanu, konstatēja, ka fiziskām personām (saraksts pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2011.gada 1.aprīlim ir parādi un piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 15 euro.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus
līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestā prim daļā paredzētajā gadījumā, ja
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
26.panta sesto prim daļu, 25.panta pirmo un trešo daļu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst I. D., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 3,94 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,92 un nokavējuma nauda
EUR 2,02.
2. Dzēst L. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 14,36 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,97 un nokavējuma nauda
EUR 6,39.
3. Dzēst D. M., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 0,04 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,03 un nokavējuma nauda
EUR 0,01.
4. Dzēst J. V., personas kods xxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 9,62 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 4,80 un nokavējuma nauda
EUR 4,82.
5. Dzēst V. G., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 12,32 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 6,16 un nokavējuma nauda
EUR 6,16.
6. Dzēst I. M., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2,21 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,15 un nokavējuma nauda
EUR 1,06.
7. Dzēst Z. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 11,53 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,11 un nokavējuma nauda
EUR 4,42.
8. Dzēst V. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1,36 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,72 un nokavējuma nauda
EUR 0,64.
9. Dzēst A. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2,02 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,00 un nokavējuma nauda
EUR 1,02.
10. Dzēst J. U., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 10,69 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,11 un nokavējuma
nauda EUR 3,58.
11. Dzēst I. T., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1,56 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,78 un nokavējuma nauda
EUR 0,78.
12. Dzēst I. A., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 3,58 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,92 un nokavējuma nauda
EUR 1,66.
13. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus, nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī 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.
201

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.
Pielikumā: Personu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Pielikums
SARAKSTS
par fiziskām personām Ceraukstes, Brunavas, Mežotnes pagastā, kurām līdz 01.04.2011. ir parādi un piedzenamā parāda kopsumma nav
lielāka par EUR 15:
1. I. D., personas kods xxxx, laika periodā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 3,94 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,92, pamatparāda palielinājums EUR 0,34 un nokavējuma nauda EUR 1,68.
2. L. L., personas kods xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 14,36 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,97 un nokavējuma nauda EUR 6,39.
3. D. M., personas kods xxxx, laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 0,04 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,03 un nokavējuma nauda EUR 0,01.
4. J. V., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 9,62 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 4,80, pamatparāda palielinājums EUR 0,33 un nokavējuma nauda EUR 4,49.
5. V. G., personas kods xxxx, laika periodā no 2002.gada 1.oktobra līdz 2002.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 12,32 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 6,16, pamatparāda palielinājums EUR 0,90 un nokavējuma nauda EUR 5,26.
6. I. M., personas kods xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 2,21 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,15 un nokavējuma nauda EUR 1,06.
7. Z. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR
11,53 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,11 un nokavējuma nauda EUR 4,42.
8. V. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 1,36 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,72 un nokavējuma nauda EUR 0,64.
9. A. P., personas kods xxxx, laika periodā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2002.gada 31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 2,02 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,00, pamatparāda palielinājums EUR 0,18 un nokavējuma nauda EUR 0,84.
10. J. U., personas kods xxxx, laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 10,69 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 7,11 un nokavējuma nauda EUR 3,58.
11. I. T., personas kods xxxx, laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.martam, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 1,56 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 0,78 un nokavējuma nauda EUR 0,78.
12. I. A., personas kods xxxx, laika periodā no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim, ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 3,58 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 1,92, nokavējuma nauda EUR 1,66.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 35.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu P.P.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par P. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
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 P. P., personas kods xxxx, miris 2012.gada 2.jūlijā.
P. P. par pastāvīgā nomas lietošanā piešķirto zemesgabalu 0,25 ha platībā Mežotnes pagastā laika periodā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 75,89 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 25,69, nokavējuma nauda EUR 35,82
un līdz 2006.gada 31.decembrim pamatparāda palielinājuma nauda EUR 14,38.
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 nekustamā īpašuma nodokli – Mežotnes pagasta
padome saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un ierīcību” 33.panta 8.punktu (spēkā līdz 31.12.2009.) ar 2001.gada 31.decembri izbeidza ar P.P.
noslēgto zemes nomas līgumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, Ekonomikas un finanšu nodaļa 2011.gada 2.novembrī sagatavoja un izsūtīja brīdinājumu Nr.715/279 „Par nekustamā īpašuma nodokļa administratīvā akta piespiedu izpildi”, kurā norādīts, ka maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli
1999., 2000., 2001.gadam nav izpildīti labprātīgi - nav samaksāti pilnā apjomā.
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Uz P.P. vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas zemesgrāmatu nodaļā, persona nav individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka
saimniecību īpašnieks, šī persona nav reģistrēta Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Laikrakstā ,,Latvija Vēstnesis” nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos.
Ievērojot minēto, secināms, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram izsludināt šīs personas mantojuma atklāšanos Notariāta likuma
293., 294.panta kārtībā.
P. P.parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts budžetā 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 budžetos 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, secināms, ka P. P. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi neatgūstams un ir dzēšams.
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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušā P. P., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 75,89 apmērā, tai skaitā pamatparādu EUR 25,69, nokavējuma
naudu EUR 50,20.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 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.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 36.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M. M.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par M. M., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas
novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
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 M. M., personas kods xxxx, mirusi 2001.gada 2.novembrī.
M. M. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 3,2 ha platībā Brunavas pagastā laika periodā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2001.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 156,17 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 72,21, nokavējuma nauda EUR 80,41
un līdz 2006.gada 31.decembrim pamatparāda palielinājuma nauda EUR 3,55.
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.
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu Nr.10.9.23. M. M. pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0013, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2006.gada
1. septembrī.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības. Starp Bauskas rajona Brunavas pagasta pašvaldību un
iespējamiem mantiniekiem nav noslēgts zemes nomas līgums.
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Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu Nr.7.63.2. „Par zemes „xxxx” 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019
0013 piekritību ” noteikts, ka zemes vienība 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4046 019 0013 turpmāk izmantojama kā pašvaldībai piekritīga zeme.
Uz M. M. vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, persona nav individuālo uzņēmumu, zemnieka
vai zvejnieka saimniecību īpašnieks, šī persona nav reģistrēta Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Laikrakstā „Latvija Vēstnesis” nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos.
Ievērojot minēto, secināms, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram izsludināt šīs personas mantojuma atklāšanos Notariāta
likuma 293., 294.panta kārtībā.
M. M.parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts budžetā 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 budžetos 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, secināms, ka M. M.nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi neatgūstams un ir dzēšams.
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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušās M. M., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 156,17 apmērā, tai skaitā pamatparādu EUR 72,21, nokavējuma
naudu
EUR 83,96.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 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.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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prot.Nr.8, 37.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu E. D.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par E. D., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas
novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
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 E.D., personas kods xxx, mirusi 2006.gada 11.aprīlī.
E. D. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 0,5 ha platībā Brunavas pagastā laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2006.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 19,10 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 9,55, nokavējuma nauda EUR 8,94 un
līdz 2006.gada 31.decembrim pamatparāda palielinājuma nauda EUR 0,61.
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.
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu Nr.10.9.9. E. D. pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4046 008 0121, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2006.gada
1. septembrī.
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Iespējamie mantinieki nav pieteikušies, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības. Starp Bauskas rajona Brunavas pagasta pašvaldību un
iespējamiem mantiniekiem nav noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu Nr.10/ 34 „Par zemes ,,Maliņi” 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008
0121 piekritību ” noteikts, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4046 008 0121 turpmāk izmantojama kā pašvaldībai piekritīga zeme.
Uz E. D. vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, persona nav individuālo uzņēmumu, zemnieka vai
zvejnieka saimniecību īpašnieks, šī persona nav reģistrēta Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Laikrakstā ,,Latvija Vēstnesis” nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos.
Ievērojot minēto, secināms, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram izsludināt šīs personas mantojuma atklāšanos Notariāta
likuma 293., 294.panta kārtībā.
E. D. parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts budžetā 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 budžetos 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, secināms, ka E. D. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi neatgūstams un ir dzēšams.
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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušās E. D., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 19,10 apmērā, tai skaitā pamatparādu EUR 9,55, nokavējuma
naudu
EUR 9,55.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 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.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 38.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA „BAUSKAS
CELTNIEKS”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BAUSKAS CELTNIEKS”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003130099, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, konstatēja tālāk minēto:
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 izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
SIA „BAUSKAS CELTNIEKS”, par nekustamo īpašumu „Mazzunduri”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 007
0103, laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 125,22 apmērā, tai
skaitā: pamatparāds EUR 97,24 un nokavējuma nauda EUR 27,98.
Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mazzunduri”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 007 0103,
izbeigušās saskaņā ar 2012.gada 22.februāra ierakstu Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0022 4169,
pamatojoties uz 2012.gada 20.janvāra Liepājas tiesas lēmumu lietā Nr.C20-2487/12.
Ar LR Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr.6-12/121974 „Par izslēgšanu no komercreģistra”
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BAUSKAS CELTNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003130099, izslēgta no komercreģistra.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
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25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos 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, secināms, ka SIA „BAUSKAS CELTNIEKS” parādi ir objektīvi neatgūstami un 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BAUSKAS CELTNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003130099, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 125,22 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 97,24 un nokavējuma naudu EUR 27,98.
2. Gadījumā, ja 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.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 39.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Būve 100”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Būve 100”, vienotais reģistrācijas Nr.43603010966, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
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 izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
SIA „Būve 100” par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā”: „Arņi”, kadastra Nr.4052 009 0011, „Arņi”, kadastra
Nr.4052 509 0004, un 123/200 domājamo daļu „Celtnieki”, kadastra Nr.4052 509 0020, laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.jūlijam
ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 4 776,06 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 3 526,14 un nokavējuma nauda EUR 1 249,92.
Ar Bauskas rajona tiesas 2008.gada 13.oktobra spriedumu tika pasludināts parādnieka SIA „Būve 100”, vienotais reģistrācijas Nr.43603010966,
maksātnespējas process.
Maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī personai nav bijis nodokļa parāds.
Ar 2012.gada 9.maija vēstuli Nr.7-17/34 SIA „Būve 100” administratoram M. Č. tika iesniegts Bauskas novada pašvaldības nenodrošināta
kreditora prasījums summā Ls 2134,41 (EUR 3036,99), kur galvenā prasījuma summa Ls 1992,92 (EUR 2835,67) apmērā un blakus prasījuma
(nokavējuma naudas) summa Ls 134,49 (EUR 191,36).
Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Arņi”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0011, izbeigušās
saskaņā ar 2013.gada 29.maija ierakstu Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.38, īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Arņi”, kadastra Nr.4052 509 0004, izbeigušās saskaņā ar 2013.gada 31.maija ierakstu Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Codes pagasta
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zemesgrāmatas nodalījumā Nr.38 A, un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 123/200 domājamo daļu „Celtnieki”, kadastra Nr.4052 509 0020,
izbeigušās saskaņā ar 2013.gada 8.oktobra ierakstu Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.415, pamatojoties uz
2013.gada 9.maija Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu lietā Nr.C10054808.
Ar 2013.gada 10.jūlija kreditoru sapulces lēmumu ir pabeigta SIA „Būve 100” bankrota procedūra.
2013.gada 15.novembrī Bauskas rajona tiesa pieņēma lēmumu izbeigt maksātnespējīgās SIA „Būve 100” maksātnespējas procesa lietu.
Ar LR Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta 2013.gada 13.decembra lēmumu Nr.12-10/185184/1 „Par izslēgšanu no komercreģistra”
SIA „Būve 100”, vienotais reģistrācijas Nr.43603010966, izslēgta no komercreģistra.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos 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, secināms, ka SIA „Būve 100” parādi ir objektīvi neatgūstami un 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, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs,
M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Būve 100”, vienotais reģistrācijas Nr.43603010966, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 4 776,06
apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 3 526,14 un nokavējuma nauda EUR 1 249,92.
2. Gadījumā, ja 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.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 40.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA
„KOKZĀĢĒTAVA LĀNS”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOKZĀĢĒTAVA LĀNS”, vienotais reģistrācijas
Nr.43603002672, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu
prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa), veicot nekustamā
īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
SIA „KOKZĀĢĒTAVA LĀNS” par nekustamo īpašumu „SIA „LĀNS”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 008
0001, laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 1.jūnijam ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 54,68 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds EUR 36,67 un nokavējuma nauda EUR 18,01.
Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „SIA „LĀNS”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 008 0001,
izbeigušās saskaņā ar 2010.gada 19.augusta ierakstu Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.231, pamatojoties
uz 2010.gada 15.jūnija Bauskas rajona tiesas lēmumu lieta Nr.C10090509/0154/10.
Ar LR Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta 2011.gada 26.jūlija lēmumu Nr.12-10/93072 „Par izslēgšanu no komercreģistra” SIA
„KOKZĀĢĒTAVA LĀNS”, vienotais reģistrācijas Nr.43603002672, izslēgta no komercreģistra.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
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25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos 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, secināms, ka SIA „KOKZĀĢĒTAVA LĀNS” parādi ir objektīvi neatgūstami un 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOKZĀĢĒTAVA LĀNS”, vienotais reģistrācijas Nr.43603002672, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 54,68 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 36,67 un nokavējuma naudu EUR 18,01
2. Gadījumā, ja 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.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 41.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Bauskas pilsētā
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa, veicot nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu, konstatēja, ka fiziskajām personām (saraksts pielikumā) pēc stāvokļa līdz 2011.gada 31.martam ir parādi un
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un
citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas Valsts ieņēmumu dienests dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestajā prim daļā paredzētajā gadījumā,
ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
26.panta sesto prim daļu, 25.panta pirmo un trešo daļu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst Z. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1,38 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 0,69 un nokavējuma naudu
EUR 0,69.
2. Dzēst Z. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1,42 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 0,71 un nokavējuma naudu
EUR 0,71.
3. Dzēst A. S., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 5,84 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 2,89 un nokavējuma naudu
EUR 2,95.
4. Dzēst A. L., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 13,86 apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 6,93 un nokavējuma
naudu EUR 6,93.
5. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajām personām, 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.
Pielikumā: Personu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 42.p.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gringo”
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gringo”, reģistrācijas
Nr.43603003659, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 359,18, tai skaitā pamatparāds EUR 179,68, ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda
EUR 6,59 un nokavējuma nauda EUR 172,91.
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.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādu dzēš 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.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos 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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Saskaņā ar informāciju Lursoft Uzņēmumu reģistra datu bāzē sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Gringo”, reģistrācijas Nr. 43603003659, Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1993.gada 20.oktobrī un likvidēta 2007.gada 4.janvārī.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gringo”, reģistrācijas Nr. 43603003659, kura
izslēgta no Uzņēmuma reģistra reģistriem, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 359,18, tai skaitā pamatparāds EUR 179,68, un nokavējuma nauda
EUR 179,50 ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu
un 25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jiregnsone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gringo”, reģistrācijas Nr.43603003659, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 359,18 (trīs simti
piecdesmit deviņi euro, 18 centi), tai skaitā pamatparādu EUR 179,68 un nokavējuma naudu EUR 179,50.
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

R.Ābelnieks
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Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 43.p.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TNS”
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TNS”, reģistrācijas
Nr.40003834519, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 1154,18, tai skaitā pamatparāds EUR 577,09 un nokavējuma nauda EUR 577,09.
Saskaņā ar informāciju no Lursoft Uzņēmumu reģistra datu bāzes, Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 16. jūnijā ar reģistrācijas Nr. 40003834519
reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Divi draugi”, no 16.06.2006. līdz 12.03.2008. spēkā nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Personnel Consulting”. No 12.03.2008. reģistrēts nosaukums „TNS”, un sabiedrība likvidēta 2011.gada 31.janvārī.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādu dzēš 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.
Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos 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 iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Personnel Consulting”, reģistrācijas
Nr.40003834519, kura izslēgta no Uzņēmumu reģistra, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 1154,18, tai skaitā pamatparāds EUR 577,09 un
nokavējuma nauda EUR 577,09, ir dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu, 25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs,
M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TNS”, reģistrācijas Nr.40003834519, bijušais nosaukums „Personnel Consulting” nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 1154,18, tai skaitā pamatparāds EUR 577,09 un nokavējuma naudu EUR 577,09.
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

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 44.p.

Par dzīvojamās telpas Salātu ielā xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 11.martā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts D. Š., dzīvesvietas adrese: Salātu ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Salātu ielā xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo vecāmāte G. L., kas bija dzīvokļa īrniece,
mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 20.februārī.
Izskatot D. Š. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Salātu ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece G. L. 2013.gada 9.aprīlī mirusi;
D. Š. Salātu ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. deklarēta 1995.gada 28.februārī, viņas dēls –O. J., dzimis 31.12.2006., deklarēts 2008.gada 8.aprīlī.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 14.04.2014. izziņas Nr.01-15/31 „Par īres dzīvokļa Salātu ielā xx,
Bauskā maksājumiem” redzams, ka minētajai personai īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir EUR 385,50.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un D.Š. 2013.gada 12.septembrī noslēgušas vienošanos par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda atmaksas grafiku.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta
ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar D. Š., personas kods xxx, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu ar D.Š..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rūpniecības ielā xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 11.martā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts A. P., dzīvesvietas adrese: Rūpniecības ielā xx,
Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Rūpniecības ielā xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte I. P., kas bija dzīvokļa
īrniece, 2014.gada 27.janvārī mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.februārī.
Izskatot A. P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Rūpniecības ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece I. P. 2014.gada 27.janvārī mirusi;
A. P. Rūpniecības ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. deklarēts 1999.gada 18.martā.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 14.04.2014. izziņas Nr.01-15/32 „Par īres dzīvokļa Rūpniecības ielā
xx, Bauskā maksājumiem” redzams, ka minētajai personai īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir EUR 685,95.
2013.gada 11.septembrī noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”
14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rūpniecības ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar A. P., personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rūpniecības ielā xx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar A.P..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 46.p.

Par dzīvojamās telpas Strautnieku ielā xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 8.aprīļa Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika izskatīts S. D., dzīvesvietas adrese: Strautnieku ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Strautnieku iela xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte A. D., kas bija dzīvokļa īrniece,
2014.gada 11.martā mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 25.martā.
Izskatot S. D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Strautnieku ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece A. D. 2014.gada 11.martā mirusi;
S. D. dzīvesvietu Strautnieku ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. deklarējusi 1997.gada 2.oktobrī; meitas K.D., dzimušas 23.11.2009., dzīvesvietu
deklarējusi 2010.gada 4.janvārī.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 26.03.2014.izziņas Nr.01-15/25 „Par īres dzīvokļa Strautnieku ielā
5-8, Bauskā maksājumiem” redzams, ka minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”
14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noslēgt dzīvojamās telpas Strautnieku ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar S. D., personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Strautnieku ielā xx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar S.D..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 47.p.

Par dzīvojamās telpas xx, Codes pag. īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.M., dzīvesvieta: xx, Codes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres
līgumu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 19.martā.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. M. īrē pašvaldības dzīvokli xx, Codes pag., Bauskas nov.; dzīvojamās telpas xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2013.gada 30.novembrim;
dzīvojamās telpas xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma 1.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu;
īrniekam A.M. 2014.gada 19.martā 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 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas xxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar A. M., personas kods xxxx, līdz 2015.gada 30. aprīlim.
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2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar A.M. 28.06.2013.
noslēgtajā dzīvojamās telpas xxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 48.p.

Par sociālā dzīvokļa xx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.jūlijā ar I. B. tika noslēgts sociālā dzīvokļa xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums. 2013. gada 5.septembrī sociālā dzīvokļa īres
līgums tika atjaunots. 2014.gada 31.martā saņemts I.B. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
I. B. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli xx, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres līguma beigu termiņš bija 2014. gada 31.janvāris;
I.B. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2014. gada 31.maijam;
2014.gada 31.martā īrniecei I.B. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds bija EUR 10,47.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres
līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa xx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar I. B., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 30.oktobrim.
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2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai sociālā dzīvokļa xx, Codes pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu ar I.B. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 49.p.

Par dzīvojamās telpas xx, Brunavas pag. īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I. S., dzīvesvietas adrese: „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā lūgts noslēgt
dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu, jo minētajā dzīvojamā telpā dzīvo kopš 1996.gada.
Izskatot I. S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
ar Bauskas rajona padomes 1995.gada 30.novembra lēmumu dzīvojamā māja „Sniedziņi” nodota Brunavas pagasta pašvaldībai, tas ir pašvaldībai
piederošs īpašums;
dzīvojamās telpas „Sniedziņi” -xx, Brunavas pag., Bauskas nov. kopējā platība 21,2 m2 (virtuve 6,25 m2 un divas istabas- 8,7 m2 un 6,2 m2);
I. S., dzimusi 02.05.1940., dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. kopš
1995.gada 15.novembra;
rakstisks dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgums slēdzams rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. (kopējā platība- 21,2 m 2) īres līgumu ar I. S., personas kods xxxx.
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2. Dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.aprīlim ar tiesībām to pagarināt.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai B.Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas
„Sniedziņi”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar I.S..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 50.p.

Par dzīvojamās telpas xx, Īslīces pag., Bauskas novadā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 26.martā saņemts A. V., Ļ. R., dzīvesvieta: Nameju iela xx, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā lūgts izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo platību xx, Īslīces pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2013.gada 13.augusta lēmumu „Par A. V. reģistrēšanu palīdzības
saņemšanas reģistrā” minētās personas reģistrētas palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas
grupā, kā ģimene, kuras īrētā dzīvojamā telpa Nameju iela xx, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ir avārijas stāvoklī.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskas nodaļas speciālisti 2014.gada 7.aprīlī sagatavojuši atzinumu
„Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo telpu xx, Īslīces pag., Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; minētā likuma 15.pantu,
kas nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13.un 14.pantā un kurām
sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā, kas
nosaka, ka papildu likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām:
maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 08.04.2014. sēdes lēmumu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa xx, Īslīces pag., Bauskas nov. nav privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt A. V., personas kods xxxx, ģimenē 2 personas, dzīvojamo telpu xx, Īslīces pag., Bauskas nov. (kopējā platība 67,4 m2).
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.aprīlim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā ar A. V. noslēgt dzīvojamās telpas xx, Īslīces pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt A.V. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 51.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgaļu iela xx, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti A. G. un J. Č. iesniegumi, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Zemgaļu iela xx,
Bauska.
Izskatot A. G. un J. Č.iesniegumus, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Zemgaļu iela xx, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0200, sastāv no zemes vienības 0,0633 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 001 0200 un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0052 9421.
Bauskas novada dome 2011.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. Č. uz zemes vienību Zemgaļu ielā
19, Bauskā.
R. Č. ir mirusi.
Pamatojoties uz zvērinātās notāres Zentas Reliņas 29.03.2011. izsniegto mantojuma apliecību, J. Č. ir pieņēmis mirušās R. Č. atstāto mantojumu
– dzīvojamo māju Zemgaļu ielā xx, Bauskā.
Saskaņā ar 11.07.2013. zvērinātas notāres Zentas Reliņas izdoto vienošanos par neatraidāmā mantinieka daļas izdalīšanu (reģ. Nr.2160) 2007.gada
16.jūlijā mirušās R. Č. neatraidāmajai mantiniecei – A. G. tiek nodota 1/6 domājamā daļa no dzīvojamās mājas Zemgaļu ielā xx, Bauskā, būves kadastra
apzīmējums 4001 001 0200 001.
2013.gada 15.jūlijā A. G. un J. Č. ir noslēguši zemes nomas līgumus ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par
zemes vienības 0,0633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0200 nomu atbilstoši katra mantinieka domājamai daļai.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos
gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas
bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Zemgaļu iela xx, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0200,
kas sastāv no zemes vienības 0,633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0200.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
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

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 52.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx, Kūdra 2, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. T. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.xx, Kūdra 2,
Kūdra, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.xx, Kūdra 2, Vecsaules pagastā ar platību 57,7 m². Dzīvoklis ir izīrēts A. T.,
un viņš izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt īpašumā. Ar A. T. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
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, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.xx, Kūdra 2, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar
kopējo platību 57,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 1162 m², 577/7770 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xx, Kūdra 2, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
57,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 1162 m², 577/7770 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
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4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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
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prot.Nr.8, 53.p.

Par nekustamā īpašuma Biržu iela xx, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts E. K. iesniegums, kurā izteikts ierosinājums izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Biržu ielā xx, Bauskā,
kadastra Nr. 4001 005 0119 (turpmāk- Īpašums) iegūšanu pašvaldības īpašumā par EUR 10 000. Īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība 2,0281 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4001 005 0119, un saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.100000202813 pieder E. K..
Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir EUR 62 353.
Saskaņā ar nekustamo īpašumu vērtētāja SIA „BDO” novērtējumu Īpašuma tirgus vērtība 2014.gada 24.aprīlī bija EUR 14000.
Apsekojot Īpašumu dabā, konstatēts, ka zemes vienība atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Biržu ielā xx, Bauskā vidū,
kur perspektīvā ir plānota ielas un inženierkomunikāciju izbūve perspektīvajam industriālajam loģistikas parkam.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, atzīst, ka Īpašums ir nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs,
M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
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1.
Iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā par EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no E. K. nekustamo īpašumu Biržu iela xx, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr.4001 005 0119, kas sastāv no zemes vienības 2,0281 ha platībā.
2.
Nekustamā īpašuma Biržu iela xx, Bauska, kadastra Nr.4001 005 0119, pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās.
3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu piešķīrumu nekustamā
īpašuma Biržu iela 66, Bauskā iegūšanai iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 54.p.

Par nekustamā īpašuma „xxx”, Vecsaules pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 piekritību
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0084 Vecsaules pagastā” noteikts, ka A. J. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Vecsaules pagasta zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4092 013 0084, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk- Pabeigšanas likums) 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
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. A. J. iespējamie mantinieki nav noslēguši zemes nomas līgumu par zemes vienību 2,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 iznomāšanu.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 atrodas individuālā dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 001),
šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 002), kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 003) un pagrabs (būves kadastra apzīmējums
4092 013 0084 004).
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums un ēku īpašnieks to turpmāk var atsavināt
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noteikt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 esošo
ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 55.p.

Par nekustamā īpašuma „xxx”, Vecsaules pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0013 piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumiem „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu O. T. uz ½ domājamo daļu zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0013 Vecsaules pagastā” un „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. T. uz ½ domājamo daļu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 011 0013 Vecsaules pagastā” noteikts, ka O. T. un D. T. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Vecsaules pagasta zemes
vienību 2,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 004 0194, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (Turpmāk- Pabeigšanas likums) 25.panta pirmās daļas 1.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā
datumā - 2010.gada 31.maijā.
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. D. T. un O. T. ir noslēguši zemes nomas līgumu katrs uz ½ domājamo daļu par zemes vienības 2,27 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0013 iznomāšanu.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0013 atrodas individuālā dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 011 0013 001),
šķūnis-garāža (būves kadastra apzīmējums 4092 011 0013 003), šķūnis-kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 011 0013 004) un šķūnis (būves kadastra
apzīmējums 4092 011 0013 005).
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums un ēku īpašnieks to turpmāk var atsavināt
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4092 011 0013, zemes vienība 2,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0013, Vecsaules
pagastā, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 56.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0186 Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4092
002 0186, zemes vienība 0,0999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0186 ir apbūvēta.
P. S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs
nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai
noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā,
bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „xxx”,
kadastra Nr.4092 002 0186, zemes vienību 0,0999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0186 ir samaksāts.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā
iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā
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persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas
ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta divpadsmito daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu,
15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka P. S., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
zemes vienību 0,0999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0186, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,0999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0186, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka P. S. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību 0,0999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 002 0186.
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4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar P. S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu,
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 57.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0110 un zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0111 Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta
TDP 1992.gada 28.jūlija 22.sasaukuma 8.sesijas lēmumu J. K. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 7,9 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustams īpašums „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0110, sastāvā ir divas zemes vienības - zemes vienība 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0110 un ēka uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4056 002 0110 001), zemes vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0111.
J. K. ir mirusi.
J. K. iespējamie mantinieki līdz 2006.gada 31.augustam nav iesnieguši zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam
viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
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nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD dienesta saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra
Nr.4056 002 0110, zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0110 un zemes vienības 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056
002 0111 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka J. K., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma „xxx”,
kadastra Nr.4056 002 0110, zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0110 un zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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4056 002 0111 ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka J. K. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0110, zemes
vienību 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0110, zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0111, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja J. K. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0110, zemes vienība 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0110 un zemes vienība 3,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0111 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar J. K. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

251

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 58.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ģ. A. uz nekustamo īpašumu „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0153, Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta
padomes 1996.gada 26.septemra lēmumu Ģ. A. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,8 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustams īpašums „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0153, sastāv no zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0153.
Ģ. A. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Ģ. A. ir miris.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par
zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra
Nr.4056 002 0153, zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0153 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Ģ. A., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma „xxx”,
kadastra Nr.4056 002 0153, zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0153, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka Ģ. A. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0153, zemes
vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0153, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz
2014.gada 31.jūlijam.
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3. Noteikt, ka gadījumā, ja Ģ. A. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4056 002 0153, zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0153 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar Ģ. A. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 59.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072 Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2004.gada 25.februāra lēmumu A. A. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,73 ha platībā piemājas
saimniecības uzturēšanai.
2007.gada 31.janvārī zemes vienība 0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģ.Nr.70512.
A. A. ir mirusi.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā .
Zemes vienība nav apbūvēta.
A. A. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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",
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iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā
persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu
plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu
3.punktam datus par zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts zemes dienesta saņemta ar
novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta zemes vienību „xxx” 0,73 ha platībā
nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A. A., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību „xxx” 0,73 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072, 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 - 2010.gada 31.augustā.
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2. Noteikt, ka A. A. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006
0072, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja A. A. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4068 006 0072 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar A. A. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 60.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. C. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0009 Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Īslīces pagasta
TDP 1992.gada 4.marta 20.sasaukuma 11.sesijas lēmumu G. C. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,7 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4068 009 0009, zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0009 ir apbūvēta.
G. C. ir mirusi.
G. C. iespējamie mantinieki līdz 2006.gada 31.augustam nav iesnieguši zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav
iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas
1.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
258

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta nekustamā īpašuma „Tulpes”,
kadastra Nr.4068 009 0009, zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0009 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka G. C., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 009 0009, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka G. C. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009
0009, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja G. C. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4068 009 0009 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar G. C. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 61.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050 Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Īslīces pagasta
padomes 2004.gada 25.februāra lēmumu A. B. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,14 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
2007.gada 31.janvārī zemes vienība 1,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģ.Nr.70511.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4068 004 0050, zemes vienība 1,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050 ir apbūvēta.
A. B. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra
Nr.4068 004 0050, zemes vienību 1,14 ha ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050 nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A. B., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xxx, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību 1,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 004 0050 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 - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka A. B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 004 0050, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
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3. Noteikt, ka gadījumā, ja A. B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4068 004 0050 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar A. B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 62.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0054 Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Īslīces pagasta
padomes 2006.gada 17.maija lēmumu E. J. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,74 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0054 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns ar precizētu platību 2,68 ha līdz 2009.gada
31.augustam ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Zemes vienība 2,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0054 ir apbūvēta.
Zemes lietotājs E. J. līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniedzis VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
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ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta zemes vienību 2,68 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 007 0054 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka E. J., personas kods xxxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību 2,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0054, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka E. J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0054, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
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3. Noteikt, ka gadījumā, ja E. J. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4068 007 0054 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja E. J. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības,
sagatavot un noslēgt ar E. J. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 63.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. Ž. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0119 ½ domājamo daļu
Īslīces pagastā
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 1994.gada 20.oktobra lēmumu M. Ž. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,1 ha platībā, kā kopīpašums
ar A. J., piemājas saimniecības uzturēšanai.
M. Ž. mirusi 2006.gada 8.janvārī.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0199 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns ar precizētu platību 0,21 ha līdz 2009.gada
31.augustam ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „Ernesta Kapkalna iela 8”, kadastra Nr.4068 006 0199, zemes vienība 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0199
ir apbūvēta.
M. Ž. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
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Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta nekustamā īpašuma „Ernesta
Kapkalna iela 8”, kadastra Nr.4068 006 0199, zemes vienību 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0199 ½ domājamo daļu nav samaksāts.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka M. Ž., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību 0,21 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 006 0119 - ½ domājamo daļu, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0119
½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar M. Ž. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 64.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. T. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 ½ domājamo daļu
Īslīces pagastā
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta TDP 20.sasaukuma 11.sesijas 1992.gada 4.marta lēmumu A. M. T. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,2 ha
platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
A. M. T. miris 1995.gada 14.maijā.
Saskaņā ar zvērinātas notāres Z. R. izdotu mantojuma apliecību Nr.7109 uz 14.05.1995. mirušā A. M. T. atstāto mantojumu mantojuma tiesībās
apstiprināti viņa bērni – P. T. un O. M., katram ½ domājamā daļa.
2006.gada 11.jūlijā zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrācijas
Nr.14001.
Saskaņā ar 18.06.2007. zvērinātas notāres Z. R. mantojuma sadales līgumu Nr.4384 A. M. T. atstātais mantojums sadalās šādi: dzīvojamā māja ar
zemesgabalu 0,3 ha platībā nododama P. T. un O. M. kopīpašumā līdzīgās daļās; pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemesgabalu 1,9 ha platībā nododamas
O. M..
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns ar precizētu platību 0,3043 ha līdz 2009.gada
31.augustam ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „xxx” kadastra Nr.4068 002 0133, zemes vienībai 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 ir apbūvēta.
P. T. miris 2010.gada 7.februārī.
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P. T. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Īslīces pagasta nekustamā īpašuma „Dadzīši”,
kadastra Nr.4068 002 0133, zemes vienību 0,3034 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka P. T., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Īslīces pagasta zemes vienību 0,3043 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 ½ domājamo daļu, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0133 – ½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar P. T. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 65.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. S. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 ½ domājamo daļu
Brunavas pagastā
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta Zemes komisijas 1996.gada 28.oktobra lēmumu J. S. un Z. S. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,1 ha platībā
piemājas saimniecības uzturēšanai.
J. S. miris 2011.gada 31.decembrī.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns ar precizētu platību 0,0250 ha līdz 2009.gada
31.augustam ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4046 010 0058, zemes vienība 0,0250 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 ir apbūvēta.
J. S. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši Valsts zemes dienestā (turpmāks – VZD) iesniegumu un citus normatīvajos
aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta
vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31,maijā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
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dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Brunavas pagasta nekustamā īpašuma „Bērziņi”,
kadastra Nr.4046 010 0058, zemes vienību 0,0250 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 ir samaksāts.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Noteikt, ka J. S., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Brunavas pagasta zemes vienību 0,0250 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 ½ domājamo daļu, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0250 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0058 – ½ domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar J. S. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 66.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. D. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0022 Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Brunavas pagasta
TDP 1992.gada 25.februāra 20.sasaukuma 12.sesijas lēmumu A. D. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 9,0 ha platībā zemnieku saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4046 015 0022, zemes vienība 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0022 ir apbūvēta.
A. D. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Brunavas pagasta nekustamā īpašuma „Smilškalni”,
kadastra Nr.4046 015 0022, zemes vienību 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0022 ir samaksāts.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A. D., personas kods xxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz Bauskas novada Brunavas pagasta zemes vienību 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 015 0022, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
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īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada
31.augustā.
2. Noteikt, ka A. D. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0022, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja A. D. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4046 015 0022 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja A. D. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības,
sagatavot un noslēgt ar A. D. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 67.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Brunavas pagasta
TDP 1992.gada 25.februāra 20.sasaukuma 12.sesijas lēmumu V. Ā. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 5,3 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
V. Ā. ir mirusi.
2006.gada 24.augustā zemes vienība 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrācijas
Nr.29865. Dokumentu iesniedzēja V. Ā. iespējamā mantiniece V. B..
Saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Aijas Biezās 2008.gada 18.decembra mantojuma apliecību V. B. apstiprināta mantojuma
tiesībās uz V. Ā. atstāto mantojumu.
V. B. ir mirusi.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4046 010 0050, zemes vienība 5,3ha plātībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 ir apbūvēta.
V. B. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par
zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Brunavas pagasta nekustamā īpašuma „Ceļinieki”,
kadastra Nr.4046 010 0050, zemes vienību „Ceļinieki” 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka V. B., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Brunavas pagasta zemes vienību „xxx” 5,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050, 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 - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka V. B. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 010
0050, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja V. B. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4046 010 0050 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja V. B. iespējamie mantinieki vēlas izmantot zemes
nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar V.B. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta
6.daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 68.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ā. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050 Ceraukstes
pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Ceraukstes
pagasta padomes 1996.gada 20.jūnija lēmumu Ā. K. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,29 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
2006.gada 25.augustā zemes vienība 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0050 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā,
reģ.Nr.31783.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma „xxx” kadastra Nr.4050 006 0050, zemes vienība 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050 nav apbūvēta.
Ā. K. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās.
Atbilstoši Privatizācijas 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",
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iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par
zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Ceraukstes pagasta nekustamā īpašuma „Jasmīni”,
kadastra Nr.4050 006 0050, zemes vienību 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Ā. K., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz Bauskas novada Ceraukstes pagasta zemes vienību „Jasmīni” 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050, 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 - 2010.gada 31.augustā.
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2. Noteikt, ka Ā. K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 006 0050, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Ā. K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4050 006 0050 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar Ā. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 69.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. S.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0128 Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Mežotnes pagasta
padomes 1999.gada 4.novembra lēmumu Nr.7 M. S. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,18 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4072 002 0128, zemes vienība 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0128 nav apbūvēta.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0128 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns līdz 2009.gada 31.augustam ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Zemes lietotāja M. S. līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
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ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Mežotnes pagasta nekustamā īpašuma „Spāres”,
kadastra Nr.4072 002 0128, zemes vienību 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0128 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka M. S., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: Zemgales prospekts 4-36, Jelgava, LV-3001, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz Bauskas novada Mežotnes pagasta zemes vienību 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0128, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka M. S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0128, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
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3. Noteikt, ka gadījumā, ja M. S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0128 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja M. S. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības,
sagatavot un noslēgt ar M. S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 70.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. B.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037 Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Mežotnes pagasta
Zemes komisijas 1996.gada 30.oktobra lēmumu Nr.50.10.1. M. B.piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 7 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
2005.gada 27.aprīlī M.B. nodeva savas zemes lietošanas tiesības par 5 ha zemes citai personai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4072 001 0037, zemes vienība 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037 ir apbūvēta.
2007.gada 25.janvārī zemes vienība 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā,
reģistrācijasNr.62630.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
M. B. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās.
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Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Mežotnes pagasta nekustamā īpašuma „Tiesneši”,
kadastra Nr. 4072 001 0037, zemes vienību 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037 nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka M. B., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz zemes vienību 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
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īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas
3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka gadījumā, ja M. B. lēmuma 2.punktā minētajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4072 001 0037 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka M. B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0037, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar M. B.šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 71.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu K. S.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Mežotnes pagasta
TDP 20.sasaukuma 12.sesijas 1992.gada 14.februāra lēmumu K. S. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,1 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4072 004 0051, zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 ir apbūvēta.
2006.gada 11.jūlijā zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģ.Nr.13966.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
K. S. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniedzis VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju)
uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Mežotnes pagasta nekustamā īpašuma „Ceplīši”,
kadastra Nr.4072 004 0051, zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 ir nomaksāts.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka K. S., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz Bauskas novada Mežotnes pagasta zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051, 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 - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0051 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar K. S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 72.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S. J.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Mežotnes pagasta
padomes Zemes komisijas 1996.gada 2.oktobra lēmumu Nr.48.4.50. S. J. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,4 ha platībā piemājas saimniecības
uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4072 006 0028, zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 ir apbūvēta.
2006.gada 11.jūlijā zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģ.Nr.13945.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
S. J. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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",
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iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par
zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Mežotnes pagasta nekustamā īpašuma „xxx”,
kadastra Nr. 4072 006 0028, zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka S. J., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: Pils iela xxx, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz Bauskas novada Mežotnes pagasta zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028, 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 - 2010.gada 31.augustā.
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2. Noteikt, ka zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka S. J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0028, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar S. J. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 73.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. B.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083 Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Gailīšu pagasta padomes
2004.gada 19.maija lēmumu I. B. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,01 ha platībā garāžas uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr. 4060 001 0083, zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083 ir apbūvēta.
2006.gada 10.aprīlī zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģ.Nr.7076.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
I. B. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju)
uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 3.punktam datus par zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada
4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra
Nr. 4060 001 0083 , zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nav samaksāts.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka I. B., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xxx, Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Gailīšu pagasta zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas
1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0083 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
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3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar I. B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 74.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0301 Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Gailīšu pagasta padomes
2000.gada 16.maija lēmumu Nr.14 A. P. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,01 ha platībā garāžas uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4060 007 0301, zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0301 ir apbūvēta.
Zemes lietotāja A.P. līdz 2006.gada 31.augustam nav zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
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sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „Dvaru garāža
5”, kadastra Nr.4060 007 0301, zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0301 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A. P., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xxx, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 5”, kadastra
Nr.4060 007 0301, zemes vienību 0,01 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0301, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 1.septembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0301 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
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3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar A. P. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 75.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. Ž.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Gailīšu pagasta
TDP 20.sasaukuma 18.sesijas 1992.gada 13.februāra lēmumu J. Ž. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,3 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Ābelītes” kadastra Nr.4060 004 0148, zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 nav apbūvēta.
J. Ž. ir mirusi.
2006.gada 29.augustā zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrācijas
Nr.36877.
Zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
J. Ž. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
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Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „Ābelītes”,
kadastra Nr.4060 004 0148, zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka J. Ž., personas kods xxxx, pēdējā dzīvesvietas adrese: „xxx”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir izbeigušās Valsts un
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pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka J. Ž. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148,
un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja J. Ž. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja J. Ž. iespējamie mantinieki vēlas izmantot zemes
nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar J. Ž. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 76.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. Ž. uz ½ domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004
0185 Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Gailīšu pagasta
TDP 20.sasaukuma 18.sesijas 1992.gada 13.februāra lēmumu J. Ž. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,3 ha platībā piemājas saimniecības izveidošanai,
no tās 0,125 ha kā ½ domājamā daļa no „Ābelīšu” mājas pagalma. Ar Bauskas rajona tautas tiesas 1992.gada 1.oktobra spriedumu ir noteikts „Ābelīšu”
māju pagalma 0,25 ha platībā sadale starp J. Ž. un bijušo „Ābelīšu” zemes īpašnieka mantinieci D. D..
Nekustamā īpašuma „ Ābelītes”, kadastra Nr. 4060 004 0185, zemes vienība 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0185 ir apbūvēta.
J. Ž. ir mirusi.
2006.gada 29.augustā zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0185 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā (turpmāk –
LZIR), reģ.Nr.36877.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0185 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS).
J. Ž. iespējamie mantinieki līdz 2010.gada 31.augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 21.augustā
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „Ābelītes”,
kadastra Nr.4060 004 0185, zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0199 ½ domājamo daļu nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka J. Ž., personas kods xxxx, pēdējā dzīvesvietas adrese: „xxx”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz ½ domājamo daļu no Bauskas novada Gailīšu pagasta zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0185, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta
vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka J. Ž. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 004 0185, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0185 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar J. Ž.iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 77.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.V.
uz ½ domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4060 007 0208 Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Gailīšu pagasta
valdes 1994.gada 8.februāra lēmumu
Nr.Z-3, Z-2, S. V. piešķirta pastāvīgā lietošanā ½ domājamā daļa no zemes vienības 0,16 ha platībā pagraba
uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Pagrabs”, kadastra Nr.4060 007 0208, zemes vienība 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 ir apbūvēta.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns līdz 2009.gada 31.augustam ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS).
Zemes lietotāja S. V.līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
Atbilstoši Privatizācijas 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",
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iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Gailīšu pagasta nekustamā īpašuma „Pagrabs”,
kadastra Nr.4060 007 0208, zemes vienības zemes vienību 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 ½ domājamo daļu nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka S. V., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xx, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz ½
domājamo daļu no Bauskas novada Gailīšu pagasta zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208, ir izbeigušās Valsts un
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pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās
daļas 1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka S. V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007
0208, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka ½ domājamā daļa no zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar S. V. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 78.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. M.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Codes pagasta
TDP 20.sasaukuma 11.sesijas 1992.gada 13.februāra lēmumu J. M. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,5 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Traniņi”, kadastra Nr.4052 005 0166, zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 nav apbūvēta.
J. M. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
J. M. ir miris.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Codes pagasta nekustamā īpašumā „Traniņi”,
kadastra Nr.4052 005 0166, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka J. M., personas kods xxxx, pēdējā dzīvesvietas adrese: „xxx”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Codes pagasta nekustamā īpašuma „Traniņi”, kadastra Nr. 4052 005 0166, zemes vienību 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 005 0137 ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka J. M. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137,
un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
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3. Noteikt, ka gadījumā, ja J. M. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja J. M. iespējamie mantinieki vēlas izmantot zemes
nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar J. M. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

314

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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 79.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. M.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Codes pagasta
TDP 20.sasaukuma 11.sesijas 1992.gada 13.februāra lēmumu I. M. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Līrumi 1”, kadastra Nr.4052 006 0290, zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 ir apbūvēta.
2006.gada 13.jūlijā zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā (turpmāk – LZIR),
reģ.Nr.14237.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 zemes robežu plāns līdz 2010.gada 31.augustam nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
I. M. līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punkta nosacījumus un atbilstoši
25.panta pirmās daļas 3.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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",
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iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Codes pagasta nekustamā īpašuma „Līrumi 1”,
kadastra Nr.4052 006 0290, zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 nav samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka I. M., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „Līrumi1”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
uz Bauskas novada Codes pagasta nekustamā īpašuma „Līrumi 1”, kadastra Nr. 4052 006 0290, zemes vienību 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
006 0290, 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 - 2010.gada 31.augustā.
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2. Noteikt, ka zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka I. M. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0290, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar I. M. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 80.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. K.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0022 Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Codes pagasta
Zemes komisijas 1997.gada 6.novembra lēmumu J. K. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 10,2 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „ Zemes vienība 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0022 atrodas nekustamā īpašuma „Baltgalvji” sastāvā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0022 ir apbūvēta.
J. K. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
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ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par
zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Codes pagasta nekustamā īpašuma „Baltgalvji”,
kadastra Nr. 4052 008 0022, zemes vienību 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0022 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka J. K., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „xxx”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
Bauskas novada Codes pagasta nekustamā īpašuma „Baltgalvji”, kadastra Nr.4052 008 0022, zemes vienību 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 008 0022, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
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2. Noteikt, ka J. K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0022, un šīs tiesības
izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja J. K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 008 0022 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar J. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 81.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. K.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 004 0178 un
4052 004 0179 Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Codes pagasta
TDP 20.sasaukuma 11.sesijas 1992.gada 31.janvāra lēmumu M. K. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 6,3 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Lielceļnieki”, kadastra Nr.4052 004 0178, sastāva ir divas zemes vienības - zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0178 un ēkas uz tās, zemes vienība 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0179.
M. K. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes
izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
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ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Codes pagasta nekustamā īpašuma
„Lielceļmalnieki”, kadastra Nr. 4052 004 0178, zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0178 un zemes vienību 5,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0178 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka M. K., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xxx, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Codes pagasta nekustamā īpašuma „Lielceļmalnieki”, kadastra
Nr.4052 004 0178, zemes vienību 0,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0178 un zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0179, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
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īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada
31.augustā.
2. Noteikt, ka M. K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0178 un zemes vienību
5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0179, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada
31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja M. K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0178 un zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0179 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja M. K.vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības,
sagatavot un noslēgt ar M. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 82.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. C.
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2013.gada
28.novembra iesniegums Nr.10-02/272639-1/1, kurā izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja, ka ar Bauskas rajona Codes pagasta
padomes 2011.gada 22.februāra lēmumu Nr.3 D. C. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 4,2 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „Līgatnes”, kadastra Nr. 4052 004 0319, zemes vienība 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 nav apbūvēta.
D. C. ir mirusi.
2006.gada 18.maijā zemes vienība 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrācijas
Nr.9090.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns līdz 2009.gada 31.augustam ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Zemes lietotāja D. C. līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi VZD iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmajai daļai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
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Atbilstoši Privatizācijas 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. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves),
dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu ietilpst pašvaldības kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes
nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod VZD. Informācija no VZD saņemta ar novēlošanos 2013.gada 4.decembrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis par Codes pagasta nekustamā īpašuma „Līgotnes”,
kadastra Nr.4052 004 0319, zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 ir samaksāts.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta VZD darbība nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas
pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas
pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka D. C., personas kods xxxx, pēdējā dzīvesvietas adrese: „xxx”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Bauskas novada Codes pagasta zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 004 0614, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas
1.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka D. C. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004
0614, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja D. C. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0614 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja D. C. iespējamie mantinieki vēlas izmantot zemes
nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar D. C. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta 6.daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 24.aprīlī

prot.Nr.8, 83.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0341 Gailīšu pagastā piekritību, nosaukumu piešķiršanu un
lietošanas mērķu noteikšanu
Izvērtējot Gailīšu pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0341, 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”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0341 ir piekrītoša pašvaldībai, jo uz zemes vienības atrodas autoceļš, kas nodrošina piekļuvi
ražošanas objektam „Uzvara – Strauti” un citiem nekustamiem īpašumiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kas vajadzīga pašvaldību funkciju īstenošanai.
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 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4060 007 0341, kurš sastāv no zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0341, piešķirt
nosaukumu „Ceļš uz Strautiem”.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Ceļš uz Strautiem”, kadastra Nr.4060 007 0341, kurš sastāv no zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 007 0341 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „Ceļš uz Strautiem” , kadastra Nr.4060 007 0341, zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0341 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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