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Jānis Kalinka
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2. VADĪBAS ZIŅOJUMS
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pārskats informē par sasniegtajiem rezultātiem
novada ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu informāciju par norisēm
pašvaldības darbā, īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu
izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei un Bauskas novada pašvaldības pasākumiem, kas
veicina novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.
Bauskas novads atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā un ir viens no lielākajiem Latvijas
novadiem pēc iedzīvotāju skaita. Reģionālā skatījumā Bauskas novads ir nozīmīgs
administratīvais, kā arī izglītības, kultūras un sporta centrs. 2013.gada beigās Bauskas novadā
dzīvesvietu deklarējuši 24 964 cilvēki. Pašvaldības galvenās vērtības ir novada iedzīvotāji,
attīstīta, pieejama un kvalitatīva inženiertehniskā infrastruktūra, ikvienam iedzīvotājam pieejami
pašvaldības nodrošinātie pakalpojumi.
Konsolidācijā iesaistītās iestādes
2013.gada Bauskas novada pašvaldības konsolidētais finanšu pārskats (turpmāk –
pārskats) ietver šādu pašvaldības iestāžu pārskatus:
1. Bauskas novada administrācija;
2. Brunavas pagasta pārvalde;
3. Ceraukstes pagasta pārvalde;
4. Codes pagasta pārvalde;
5. Dāviņu pagasta pārvalde;
6. Gailīšu pagasta pārvalde;
7. Īslīces pagasta pārvalde;
8. Mežotnes pagasta pārvalde;
9. Vecsaules pagasta pārvalde;
10. Bauskas Valsts ģimnāzija;
11. Bauskas 2.vidusskola;
12. Īslīces vidusskola;
13. Uzvaras vidusskola;
14. Bauskas pilsētas pamatskola;
15. Bauskas sākumskola;
16. Codes pamatskola;
17. Mežgaļu pamatskola;
18. Mežotnes pamatskola;
19. Griķu pamatskola;
20. Ozolaines pamatskola;
21. Vecsaules pamatskola;
22. Mežotnes internātvidusskola;
23. Pamūšas speciālā internātpamatskola;
24. Bauskas Mūzikas skola;
25. Bauskas Mākslas skola;
26. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs;
27. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
28. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
29. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
30. Bauskas Centrālā bibliotēka;
31. Bauskas Kultūras centrs;
32. Bauskas pils muzejs;
33. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs;
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34. Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”;
35. Sporta centrs „Mēmele”;
36. Bauskas novada bāriņtiesa;
37. Bauskas novada Sociālais dienests.
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā
Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā notikušas pēc 2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanām, Bauskas novada domes sastāvā darbu sāka 8 jauni deputāti. Pirmajā jaunā deputātu
sasaukuma sēdē 2013.gada 18.jūnijā tika ievēlēts jauns Bauskas novada domes priekšsēdētājs no
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un domes
priekšsēdētāja vietnieks no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, nomainot
„Vienotības” pārstāvēto domes priekšsēdētāju un Tautas partijas pārstāvēto priekšsēdētāja
vietnieku.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora amatā tiek iecelts jauns izpilddirektors, līdz ar to mainījies Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājs.
Būtiskas izmaiņas notikušas Bauskas novada domes un administrācijas struktūrā.
Bauskas novada dome 2013.gada 28.martā pieņēma lēmumu „Par iestādes „Bauskas
novada izglītības pārvalde” likvidāciju”, ar kuru tika nolemts likvidēt Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas novada Izglītības pārvalde”, nododot tās pārvaldes uzdevumus Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, izveidojot Izglītības nodaļu.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu nolemts izveidot Bauskas
novada pašvaldībā jaunu amatu – pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu”, ar kuru
tika izveidota Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupa. Darba grupas uzdevumā bija līdz 2013.gada 31.decembrim:
1) pārbaudīt Bauskas novada pašvaldības pārvaldes institucionālo sistēmu, izvērtējot funkciju
apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un
detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu un iesniegt
domei priekšlikumus par tās pilnveidošanu;
2) izstrādāt un iesniegt domei Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma projektu;
3) izstrādāt un iesniegt domei dokumenta projektu par Bauskas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ņemot vērā amatiem
atbilstošās mēnešalgu grupas, kā arī amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas pakāpes;
4) izskatīt jautājumus un iesniegt domei priekšlikumus par jaunu amata vienību izveidošanu
vai esošo likvidēšanu.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas ieteikumus, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” turpināja pilnveidot pašvaldības un novada administrācijas institucionālo
sistēmu, uzlabojot pašvaldības darba efektivitāti. Pašvaldības darbā tika ievēroti nosacījumi
rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, kā to nosaka likums „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu”.
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Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums, ar kuru dome
apstiprināja izmaiņas Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
struktūrā.
Nolūkā uzlabot pašvaldības administrācijas darba efektivitāti sabiedrisko attiecību un
tūrisma jomā, kā arī attīstīt dokumentu pārvaldības procesus Bauskas novada pašvaldībā, ar
2014.gada 1.janvāri Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”
likvidētās struktūrvienības „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa” rezultātā darbu uzsāka
divas struktūrvienības: „Kanceleja” un „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa”. Tika
reorganizēta Bauskas novada administrācijas struktūrvienība „Pašvaldības IT kompetenču centrs”,
tās veicamos uzdevumus un speciālistus iekļaujot struktūrvienību „Kanceleja” un „Izglītības
nodaļa” sastāvā. Ar 2013.gada 28.novembra Bauskas novada domes lēmumu (prot.Nr.11, 7.p) tika
reorganizēta Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs”, ar 2014.gada 1.janvāri nododot tās struktūrvienību „Tūrisma informācijas centrs”
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, iekļaujot to šīs iestādes
struktūrvienībā „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa”.
Ar 2013.gada 28.novembra Bauskas novada domes lēmumu (prot.Nr.11, 47.p) apstiprināts
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”. Ar Bauskas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu no 2014.gada
1.janvāra tiek mainīta Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atalgojuma
sistēma, piesaistot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
darbinieku, pagastu pārvalžu vadītāju un pašvaldības iestāžu vadītāju (izņemot izglītības iestāžu
vadītāju) mēnešalgas pašvaldības izpilddirektora mēnešalgai. Pašvaldības iestādēs un pagastu
pārvaldēs mēnešalgas darbiniekiem nosaka vadītājs, ievērojot procentu robežas no attiecīgās
iestādes vai pagasta pārvaldes vadītāja mēnešalgas.
Lai paaugstinātu pagastu pārvalžu darbības efektivitāti, tajās no 2014.gada tika noteikta
vienota pieeja amatu vienību un atalgojumu noteikšanai. Kultūras jomas pārraudzība pagastos no
2014.gada tika uzticēta pagasta pārvaldēm, iekļaujot to amatu vienību sarakstā „kultūras darba
organizators”.
Lai uzlabotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību un mazinātu administratīvo slogu,
2013.gadā tika pabeigta Vienas pieturas aģentūras izveide novada pašvaldības ēkas pirmajā
stāvā, kas nodrošina Bauskas novada pašvaldībā saņemto dokumentu un iesniegumu
pieņemšanu un apstrādi vienā vietā. Kopš 2013.gada 9.septembra Bauskas novada pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā darbu ir uzsācis klientu apkalpošanas speciālists. Pašvaldības
iedzīvotājam ir samazinājusies nepieciešamība apmeklēt pašvaldības iestādes un Bauskas novada
administrācijas speciālistus, jo Klientu apkalpošanas centrā ikviens pašvaldības ēkas apmeklētājs
var iegūt viņam nepieciešamo informāciju par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem, to
saņemšanas kārtību un saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī aizpildīt un iesniegt
iesniegumus, un saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus. Iedzīvotājiem ir
iespējams pieteikties uz pieņemšanu pie pašvaldības vadības vai konsultācijām pie Bauskas
novada administrācijas speciālistiem.
Pārskata periodā Bauskas novada dome pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus vides
kvalitātes nodrošināšanā un uzlabošanā. Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības saistošie
noteikumi „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai
Bauskas novadā”, kā arī veikti nozīmīgi grozījumi Bauskas novada pašvaldības izdotajos
saistošajos noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
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līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, tajos iekļaujot vieglākus nosacījumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, salīdzinot ar saistošo
noteikumu sākotnējo redakciju.
Bauskas novada pašvaldība īstenojusi starptautisko sadarbību izglītības, kultūras un
uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar sadraudzības pilsētu pašvaldībām, citu valstu
pārstāvniecībām un vēstniecībām. Bauskas novada svētku laikā tika noorganizēts pārrobežu
biznesa seminārs ar Pasvales, Biržu un Pakrojas uzņēmēju asociāciju piedalīšanos. Florbola
čempionātā piedalījās Hedemoras pašvaldības komanda no Zviedrijas. Mākslas plenērā „Bauskas
vasara” piedalījās mākslinieki no Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.
Bauskas pils muzejs uzņēma Somijas vēstniecību pārstāvjus no Rīgas un Viļņas. Aprīlī
raksts par Bauskas pils muzeja rekonstrukciju tika publicēts Čehijas izdevumā Hospodářské
noviny (Economic daily).
Bauskas novada pašvaldību apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk–ASV)
vēstniecības delegācija un īpašais sūtnis holokausta jautājumos, kā arī ASV vēstniecības Preses
un kultūras atašejs, ASV valsts departamenta, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Publiskas
diplomātijas nodaļas vadītājs, Taivānas pārstāvniecības delegācija un jaunatnes vēstnieki no
Taipejas, Lietuvas Republikas Pakrojas, Biržu, Radvilišķu pašvaldību delegācijas.
Sadarbībā ar Hašūri pašvaldību Gruzijā tika īstenots Eiropas Savienības ārējās
sadarbības projekts. Sadarbībā ar Taivānas pārstāvniecību pašvaldības speciālists piedalījās
mācībās Taivānā. Sadarbībā ar Accademia San Felice Ltd. Īslīces kultūras namā muzicēja
Dānijas jauniešu orķestris „DUSIKA”.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
2014.gadā paredzēts īstenot apjomīgus investīciju projektus, kuru finansēšanai tiks
piesaistīti kredītresursi, kā rezultātā saistību apjoms var pieaugt. Valsts budžetā atļautās
aizņemšanās iespējas tiks izmantotas, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošanai, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un
materiāli tehniskās bāzes modernizācijai, kā arī pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijai.
Darbu turpinās Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
sistēmas pilnveidošanas darba grupa, kas tika izveidota ar Bauskas novada domes 2013.gada
19.decembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības
sistēmas darba grupas darba rezultātiem”. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt mēnešalgas
noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, tai
skaitā izglītības iestāžu darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta,
atbilstoši amata atbildības līmenim un sarežģītībai un izstrādāt Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku, tai skaitā izglītības iestāžu darbinieku, kuru atalgojums tiek finansēts
no pašvaldības budžeta, novērtēšanas un materiālās stimulēšanas sistēmu. Darba grupas
rezultātā izstrādāto dokumentu apstiprināšana Bauskas novada domē varētu mainīt Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Salīdzinoši zemais atalgojuma līmenis un energoresursu cenu pieaugums atstāj būtisku
ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju, kas tieši ietekmē budžeta ieņēmumus, pieaugot iedzīvotāju
parādiem par nekustamā īpašuma nodokli. Energoresursu radītais preču un pakalpojumu cenu
pieaugums palielinās arī iestāžu uzturēšanas izdevumus.
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu Bauskas pilsētā un Īslīces pagastā
turpinās īstenot pašvaldības kapitālsabiedrības, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus.
Realizējot projektus, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības
infrastruktūru un paplašinot pakalpojumu pieejamību. Sakārtojot esošos infrastruktūras objektus
un izbūvējot jaunus, projekta īstenošana nodrošinās vides piesārņojuma samazināšanu un
atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem. Paplašinot kanalizācijas
pakalpojumu pārklājumu, tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums un uzlabota
ūdensobjektu kvalitāte.
Turpināsies ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Brunavas pagastā, Codes
pagastā, Dāviņu pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā, Vecsaules pagastā un Mežotnes
pagastā, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība apdzīvotās vietās līdz 2000” ietvaros.
Bauskā turpināsies nozīmīga kultūras mantojuma objekta – Bauskas pils muzeja
atjaunošana.
2013.gada septembrī ekspluatācijā nodots atjaunotais Rātsnams, kas ar 2014.gada 1.janvāri
nodots Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” apsaimniekošanā.
2013.gadā ir uzsākta pašvaldībai nozīmīgu publisku ēku projektēšana: Bauskas Centrālā
bibliotēka, daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs (baseins), sporta bāzes administrācijas ēkas
– sporta spēļu halles rekonstrukcijas tehniskā projekta aktualizācija.
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3. PĀRSKATS PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU
Bauskas novada pašvaldības budžeta izpildes rādītāji
Bauskas novada budžets 2013.gadam apstiprināts 2013.gada 31.janvārī ar Bauskas novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”.
Ievērojot piesaistītos kredītresursus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansēšanai, jauno projektu un pasākumu
īstenošanu, no valsts budžeta saņemto mērķdotāciju izglītības funkciju nodrošināšanai
atlikušajiem gada četriem mēnešiem, plānotais konsolidētā budžeta izdevumu apmērs 2013.gadā
pieauga no Ls 16 602 048 līdz Ls 19 622 280. Gada laikā apstiprināti četri grozījumi Bauskas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budžetu” – 30.maijā, 29.augustā, 31.oktobrī un 19.decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo
budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013.gadā bija Ls 17 392 564, pārsniedzot
plānoto par 1,9 %, bet salīdzinājumā ar 2012.gada izpildi - par 6,7 % vairāk. Konsolidētā
budžeta izdevumi bija Ls 18 129 009 jeb 92,4 % no plānotā.
Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2012.-2014.g.
2013.gads

Konsolidētā budžeta
ieņēmumi
Konsolidētā budžeta
izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums
(+) vai deficīts (-)

2012.gads
izpilde, Ls

izpilde, Ls

16 297 434

17 392 564

106,7

23 387 011

16 436 485

94,5

15 320 905

18 129 009

118,3

28 156 448

19 788 464

109,2

976 529 -

736 445

2013/2012,
%

2014.gads
plānots (ar grozījumiem
24.04.2014.)
EUR
Ls

X -

4 769 437 -

2014/2013,
%

3 351 979

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā
mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu
„Par valsts budžetu 2014.gadam”.
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X

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2012.-2014.g. (milj. Ls)

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts
budžeta un pašvaldību budžetu transferti.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā bija Ls 17 386 951, t.i.,
par Ls 329 631 jeb 1,9 % vairāk nekā plānots un par Ls 1 096 680 jeb 6,7 % vairāk kā iepriekšējā
gadā.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no lielākajiem pašvaldības ieņēmumu avotiem, kas
2013.gadā sastādīja 41,4 % no kopējiem pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa prognoze 2013.gadam bija Ls 6 520 045, bet faktiskie ieņēmumi sastādīja Ls
7 127 425. Pārskata gadā saņemts arī par 2012.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atlikums Ls 70 157.
2014.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze noteikta EUR 10 222 020 jeb Ls
7 184 077 apmērā.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.-2014.g.
2013.gads

2014.gads
plānots (ar grozījumiem
2014/ 2013,
24.04.2014.)
EUR
Ls
%
12 151 565
8 540 169
100.0

2012.gads
izpilde, Ls
7 668 808

izpilde, Ls
8 538 056

2013/
2012, %
111.3

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6 526 106

7 197 582

110.3

10 279 409

7 224 410

100.4

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 047 534

1 234 266

117.8

1 727 223

1 213 899

98.3

Nodokļu ieņēmumi

Azartspēļu nodoklis

28 386

29 578

104.2

43 198

30 360

102.6

Dabas resursu nodoklis

66 782

76 630

114.7

101 735

71 500

93.3

Nenodokļu ieņēmumi

87 132

125 419

143.9

205 939

144 736

115.4

5 301

1 691

31.9

15

11

0.7

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts un pašvaldības nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

6 744

10 127

150.2

15 357

10 793

106.6

37 276

49 338

132.4

46 953

32 999

66.9

184

505

274.5

616

433

85.7

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas

37 627

63 758

169.4

142 998

100 500

157.6

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti

961 324
41 311
7 312 042

786 166
13 808
7 711 688

81.8
33.4
105.5

1 132 477
20 127
9 480 867

795 909
14 145
6 663 191

101.2
102.4
86.4

Valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

3 769 582

3 956 335

105.0

4 274 020

3 003 798

75.9

Transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto un ārvalstu
finanšu palīdzības projektu
īstenošanai

1 860 261

2 051 536

110.3

2 736 592

1 923 288

93.7

Dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

1 625 032

1 470 968

90.5

2 122 914

1 491 992

101.4

Pārējie valsts budžeta transferti

57 167

232 849

407.3

347 341

244 113

104.8

No valsts budžeta daļēji
finansētām publiskām personām
Pašvaldību budžeta transferti

44 914
174 740

1 387
210 427

-

120.4

77 108
317 558

54 192
223 181

0.0
106.1

16 290 271

17 386 951

106.7

23 385 641

16 435 523

94.5

KOPĀ

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk–NĪN) ieņēmumi 2013.gadā sastādīja Ls 1 234 266,
pārsniedzot plānoto par 4,0 %. Salīdzinot ar 2012.gadu, NĪN ieņēmumi bija par 17,8 % jeb Ls
186 732 vairāk. NĪN ieņēmumu pieaugums izskaidrojams ar 25 % pieaugumu zemei un
plānotajiem NĪN ieņēmumiem nodokļa atbalsta pasākuma ietvaros. Nodokļa parādi par
iepriekšējiem gadiem saņemti Ls 152 652 apmērā, kas ir par Ls 55 370 vairāk nekā 2012.gadā.
NĪN parādi 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par Ls 19 070. NĪN
parādi 2013.gada 31.decembrī bija Ls 311 609, 2012.gada 31.decembri - Ls 330 679, 2011.gada
31.decembri - Ls 297 655, 2010.gada 31.decembrī - Ls 222 349, 2009.gada 31.decembrī – Ls
157 367.
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Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2009.-2013.g.(latos)
350 000
330 679

300 000

297 655

311 609

250 000
222 349

200 000
150 000

157 367

100 000
50 000
uz 31.12.2009. uz 31.12.2010. uz 31.12.2011. uz 31.12.2012.

uz 31.12.2013

Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē līdz 2013.gada 31.decembrim
reģistrēti 31 698 NĪN maksātāju konti.
2013.gadā piešķirti NĪN atvieglojumi Ls 6 866 apmērā :
 politiski represētajām personām par summu Ls 4 856;
 par mājokli trūcīgajām personām Ls 1 515 apmērā;
 daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm Ls 495.






Lai mazinātu nodokļu parādus, 2013.gadā tika pieņemti :
279 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību;
izsūtīti 20 atgādinājumi un informatīvas vēstules par nokavēto nodokļa maksājumu
piedziņas uzsākšanu, 1 226 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi;
244 lēmumi un 138 akti par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi;
15 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2014.gadā tiek plānoti EUR 1 727 223 jeb Ls
1 213 899, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi EUR 1 589 205 jeb Ls 1 116 900 un NĪN iepriekšējo gadu
parādi EUR 138 018 jeb Ls 96 999. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības plānoto ieņēmumu
kopapjomā sastāda 7,4 %.
Lai atbalstītu NĪN nodokļu maksātājus un dotu iespēju viņiem noteiktā laika periodā segt
savas nodokļu saistības, kā arī veicinātu pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanos,
pašvaldība atbilstoši Nodokļu atbalsta pasākuma likumā, kas stājās spēkā 2012.gada 9.augustā,
noteiktajam, 2012.gadā izdeva saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma (turpmāk–
NAP) piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Pasākuma ietvaros
ir pieņemti 216 lēmumi par NAP piemērošanu ar pamatparāda summu Ls 47 642, no tiem sakarā
ar samaksas termiņa nepildīšanu atcelti 23 lēmumi par summu Ls 17 199. NAP īstenošanas laikā
14

no 01.10.2012. līdz 31.12.2013. samaksāts pamatparāds Ls 21 306 un dzēsta nokavējuma nauda
Ls 8 530. NAP lēmumu izpilde turpināsies līdz 2017.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek
ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2013.gadā bija Ls 29 578.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā plānoti EUR 43 198 jeb Ls 30 360.
Pārskata gadā dabas resursu nodoklis saņemts Ls 76 630 apmērā, kas ir par 14,7 % vairāk
nekā 2012.gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā plānoti EUR 101 735 apmērā jeb Ls 71 500.
Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem,
pašvaldību nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldība, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas valsts nodevas - par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās, par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu, par uzvārda,
vārda un tautības ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos, par dzīvesvietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir noteikta un pašvaldības budžetā tiek iemaksāta
pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu.
Nenodokļu ieņēmumi 2013.gadā saņemti Ls 125 419. Salīdzinājumā ar 2012.gadu
palielinājums par 43,9 %. Šo pieaugumu lielākoties ietekmēja ieņēmumi no pašvaldības īpašuma,
kas nav nepieciešams tās funkciju izpildei, atsavināšanas. Salīdzinājumā ar 2012.gadu par 32,3 %
pieauguši arī ieņēmumi no naudas sodiem, tajā skaitā par vispārējiem nodokļu maksāšanas
pārkāpumiem - par 42,5 %.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2013.gadā un prognozēm, 2014.gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 205 939 jeb Ls 144 736 apjomā, kas ir par 15,4 % vairāk nekā
2013.gada izpilde. Plānotā pieauguma pamatā ir nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumu
palielinājums.
2013.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti Ls 786 166
apmērā, kas ir par 18,2 % mazāk nekā 2012.gadā. Ieņēmumu samazinājums izskaidrojams ar to,
ka pievienotās vērtības nodokļa atmaksa no valsts budžeta pārskata gadā ir bijusi mazāka nekā
iepriekšējā gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, izglītības
pakalpojumiem, kursu organizēšanu, par telpu nomu un īri, būvvaldes un dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem pakalpojumiem, par biļešu realizāciju muzejos un kultūras namos un citi ieņēmumi.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2014.gadam plānoti EUR
1 132 477 jeb Ls 795 909 apmērā.
Valsts budžeta transferti saņemti Ls 7 711 688 apmērā, tas ir par 5,5 % vairāk nekā
2012.gadā. Maksājumi no valsts budžeta ir viens no lielākajiem pašvaldības ieņēmumu avotiem,
un 2013.gadā tie sastādīja 44,4 % no pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
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Valsts budžeta transferti 2014.gadam plānoti EUR 9 480 867 jeb Ls 6 663 191 apmērā jeb
40,5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, tajā skaitā mērķdotācija izglītības funkciju
nodrošināšanai plānota 2014.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu
2014.gadam”.
Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas saņemti no citām
pašvaldībām par izglītības un sociālo funkciju, par būvvaldes un bibliotēkas funkciju
nodrošināšanu, sadarbību tūrisma jomā. Tie sastādīja Ls 210 427 jeb par 20,4 % vairāk nekā
2012.gadā.
Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumi 2014.gadam plānoti EUR 317 558 jeb Ls 223 181
apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas raksturo
izdevumu struktūru atbilstoši veicamajām funkcijām – vispārējie valdības dienesti, sabiedriskā
kārtība un drošība, izglītība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports, sociālā aizsardzība.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012.- 2014.g.

2012.gads
izpilde, Ls

Vispārējie valdības dienesti

2013.gads
2013/
2012,
%
izpilde, Ls

2014.gads plānots
(ar grozījumiem 24.04.2014.)
2014/ 2013,
%
EUR
Ls

1 244 073

1 126 805

90,6

1 633 376

1 147 943

101,9

t.sk. pašvaldības budžeta parāda
darījumi

323 331

175 846

54,4

125 526

88 220

50,2

Sabiedriskā kārtība un drošība

92 510

90 782

98,1

149 617

105 151

115,8

Ekonomiskā darbība

550 675

1 939 254

352,2

5 244 578

3 685 910

190,1

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

873 048

1 272 669

145,8

2 272 125

1 596 859

125,5

1 818 629

1 992 209

109,5

3 501 057

2 460 557

123,5

3 121

1 512

48,4

1 451

1 020

67,5

Atpūta, kultūra un reliģija

2 034 257

2 170 825

106,7

2 941 513

2 067 307

95,2

Izglītība

7 501 193

8 321 629

110,9

10 309 768

7 245 746

87,1

Sociālā aizsardzība

1 197 707

1 207 256

100,8

2 098 080

1 474 539

122,1

15 315 213

18 122 941

118,3

28 151 565

19 785 032

109,2

Veselība

KOPĀ

Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā bija Ls 18 122 941, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par
18,3 % lielāki. Izdevumu pieaugums pret iepriekšējo gadu izskaidrojams, galvenokārt, ar Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēto projektu apguves apjoma un ieguldījumu novada izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanā un materiāli tehniskās bāzes modernizācijā pieaugumu. Izdevumi
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu
pārskata gadā sastādīja aptuveni 3.6 milj. latu, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija par 1,2 milj.
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latu vairāk. Savukārt novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās
bāzes nostiprināšanai piesaistīti kredītresursi par Ls 800 071.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 1 126 805. Izpildvaras jeb
pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada
dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu
nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu
administrācija. 2013.gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 950 959 jeb
5,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai
(aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) izlietoti Ls 175 846 (1,0 % no
kopējiem izdevumiem). Aizņēmumu pārkreditēšana, aizņēmumu pirmstermiņa atmaksa ir
sekmējusi aizņēmumu procentu un apkalpošanas izdevumu samazināšanos, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, par 45,6 % jeb Ls 147 485.
Sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā paredzēti izdevumi Sabiedriskās kārtības nodaļas,
Dzimtsarakstu nodaļas darbības un citu pasākumu nodrošināšanai. Šajā sadaļā 2013.gadā izlietoti
Ls 90 782 jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai (izdevumi Būvvaldes, ceļu uzturēšanai, projektu īstenošanai, ar
tūrismu saistītiem pasākumiem) izlietoti Ls 1 939 254 jeb 10,7 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Būtisks izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2012.gadu, saistīts ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” īstenošanu
(Ls 1 008 155) un Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtu (Ls 249 844).
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti Ls 1 272 669 jeb 7,0 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti atkritumu un notekūdeņu
apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, ūdenssaimniecības
attīstības projektu īstenošanai. Izdevumi saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu projektu
īstenošanu sastādīja aptuveni 1,1 milj. latus.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti komunālās
saimniecības uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem,
īpašumu apsaimniekošanai, teritoriālajai plānošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai izlietoti Ls 1 992 209 jeb 11,0 % no izdevumu kopapjoma.
Veselības veicināšanai izlietoti Ls 1 512, atbalstot ikgadējos pasākumus mutes veselības
veicināšanas jomā.
Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti sporta un kultūras
pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai,
kultūras un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai. Šim mērķim izlietoti Ls 2 170 825 jeb
12,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 43,2 % jeb 938 tūkst. latus no budžeta sadaļā
izlietotajiem līdzekļiem sastādīja izdevumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Bauskas novada pašvaldības kopējā izdevumu struktūrā dominējošie izdevumi bija
izglītībai Ls 8 321 629 jeb 45,9 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver
pedagogu un pārējā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un
skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
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pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu
un periodikas iegādi un projektu īstenošanu. Pārskata gadā izglītības jomā īstenoti Eiropas
Savienības fondu projekti par gandrīz 125 tūkst. latu. No pašvaldības līdzekļiem tika
nodrošinātas brīvpusdienas visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
obligātās pirmsskolas izglītības un 3.-5.klašu izglītojamajiem, bet no 2013.gada septembra arī
6.klašu skolēniem.
Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta un pansionāta darbības nodrošināšanai,
savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, mājas
aprūpētāju darba nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti Ls 1 207 256 jeb 6,7 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociālajā jomā īstenoti projekti par aptuveni 130 tūkst.
latu. Līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk–GMI) pabalsts, dzīvokļu pabalsts un pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2013.gadā
izmaksāja brīvpusdienu pabalstus pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pabalstu mācību gada
uzsākšanai, pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu samaksai, pabalstu audžuģimenēm un
bērniem bāreņiem. Salīdzinot ar 2012.gadu, par 73,4 % jeb Ls 80 651 samazinājies GMI
pabalsts. Tam ir vairāki iemesli: stingrāk tika kontrolēti līdzdarbības pienākumi – darba
meklējumi un darba piedāvājumu pieņemšana, ārstēšanās no atkarībām, ja tās bija par šķērsli
darba iegūšanai (tika piedāvātas un nodrošinātas narkologa konsultācijas un vajadzības gadījumā
arī ārstēšana), tika sakārtotas uzturlīdzekļu piedziņas no bērnu vecākiem, kuri neiesaistās bērnu
aprūpē un audzināšanā, vai arī no Uzturlīdzekļu garantijas fonda. Kopā ar ģimenes ārstiem
intensīvi tika strādāts pie tā, lai iedzīvotāji, kuriem tas nepieciešams, sakārtotu dokumentus par
invaliditāti un kopšanas pabalstu. Savukārt dzīvokļa pabalsta apmērs 2013.gadā bija Ls 67 174,
salīdzinot ar 2012.gadu, par 13,7 % vairāk.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2013.gadā
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Lielāko izdevumu daļu veido kārtējie izdevumi, kas 2013.gadā sastādīja 72,4 % no
izdevumu kopapjoma jeb Ls 13 118 594. Kārtējie izdevumi ietver izdevumus atlīdzībai,
komandējumiem un dienesta braucieniem, pakalpojumu samaksai, biroja, inventāra un grāmatu
iegādei, kā arī nodokļu un nodevu maksājumus.
Kapitāliem remontiem un rekonstrukcijai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei izlietoti Ls
4 150 271. Kapitālo izdevumu būtiskāko daļu (gandrīz 80,0 %) sastāda izdevumi Eiropas
Savienības fondu projektu ietvaros.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012.- 2014.g
2013.gads

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Transferti
Kapitālie izdevumi
KOPĀ

2013/
2012, %

2014.gads
plānots (ar grozījumiem
24.04.2014.)

2012.gads
izpilde, Ls

izpilde, Ls

12 696 377

13 972 670

110,1

19 023 446

13 369 754

95,7

11 640 628

13 118 594

112,7

17 769 808

12 488 692

95,2

7 617 858

8 305 552

109,0

11 110 143

7 808 253

94,0

304 052

157 220

51,7

84 985

59 728

38,0

425 467

381 733

89,7

670 804

471 444

123,5

326 230

315 123

96,6

497 849

349 890

111,0

2 618 836

4 150 271

158,5

9 128 119

6 415 279

154,6

15 315 213

18 122 941

118,3

28 151 565

19 785 032

109,2

EUR

Ls

2014/ 2013,
%

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS
Bauskas novada pašvaldības speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.

Ziedojumi un dāvinājumi
2013.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi Ls 5 612 apmērā, tajā skaitā no juridiskām
personām Ls 5 136 un no fiziskām personām Ls 476.
Ziedojumus saņēmušas šādas iestādes:
1)
Bauskas novada administrācija – kopā saņemti Ls 3 950, tajā skaitā no AS „SEB
banka” Ls 1 800 Bauskas novada svētku organizēšanai un Ls 150 konkursa „Gada
skolotājs” balvu iegādei; no SIA „Gaižēni” Ls 2 000 pilsētas dekorējumu iegādei;
2) Griķu pamatskola – no Zviedrijas, Hedemoras labdarības organizācijas Ls 646 materiālu
un pamatlīdzekļu iegādei;
3) Īslīces vidusskola - no fiziskām personām Ls 10 bibliotēkas krājumu papildināšanai;
4) Bauskas sākumskola – no SIA „Bauskas alus” Ls 300 fotoaparāta iegādei;
5) Bauskas Mūzikas skola – kopā saņemti Ls 120, tajā skaitā no zemnieku saimniecības
„Aleksandrīna” Ls 100 un no fiziskās personas Ls 20 inventāra iegādei;
6) Bauskas pils muzejs – no fiziskām personām Ls 54 bibliotēkas krājumu papildināšanai;
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7) Bauskas Valsts ģimnāzija – no AS „SEB banka” Ls 50 konkursa „Erudīts” organizēšanai;
8) Mežotnes pamatskola – kopā saņemti Ls 90, tajā skaitā no zemnieku saimniecības
„Jaunzemji” Ls 50 un no zemnieku saimniecības „Krišjāņi” Ls 40 materiālu iegādei „zaļās
klases” izveidošanai;
9) Codes pamatskola – no fiziskām personām Ls 331 skolēnu ēdināšanai;
10) Vecsaules pamatskola – no fiziskām personām Ls 61 inventāra iegādei.
2013.gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja Ls 6 068. Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši ziedojumu - dāvinājumu mērķiem.
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GALVOJUMI

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības 31.12.2013. bija Ls 8 892 062 apmērā,
tajā skaitā Ls 131 279 eiro valūtā un Ls 8 760 783 nacionālajā valūtā.
Pēc aizdevēja saistību apmērs 31.12.2013.iedalās: aizņēmumi no Valsts kases Ls
8 792 177 un aizņēmumi no Vides investīciju fonda Ls 99 885.
Saistību apjoms, salīdzinot ar pārskata gada sākumu, palielinājies par Ls 1 315 959.
Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa Ls 1 715 765 apmērā un
saņemti aizņēmumi Ls 3 031 725 apmērā, tajā skaitā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
īstenošanai – 62,7 % jeb Ls 1 900 643 no saņemto aizņēmumu kopsummas.
2013.gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi (Ls, %)

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts 31.12.2013. (latos)
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Līguma
parakstīšanas
datums

Mērķis
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Atmaksas
termiņš

Parāds uz
pārskata

Parāds uz
pārskata

perioda
sākumu

1.

Valsts
kase

Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
„Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas potenciāls
Bauskas novadā” īstenošanai

2.

Vides
investīciju
fonds

Codes pagasta notekūdeņu
rekonstrukcijai

3.

Valsts
kase

4.

Valsts
kase

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hansa
Līzings
Hipolīzings
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Hipolīzings

11.

Valsts
kase

12.

Valsts
kase

13.

Valsts
kase

14.

Valsts
kase

15.
16.

Valsts
kase
Valsts
kase

ERAF projekta „Uzvaras ielas
rekonstrukcija no Brīvības
bulvāra līdz Baznīcas ielai
Bauskas pilsētā” īstenošanai
ERAF projekta „PII „Pasaulīte”
ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija
un ēku Saules ielā 8 renovācija”
īstenošanai
Finanšu līzings autobusa iegādei
Vieglās automašīnas OPEL
COMBO iegādei
ELFLA projekta „Ceļa "Lejas –
Valteķi - Bardžūni"
rekonstrukcija” īstenošanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecībai
ELFLA projekta „Ozolaines
ielas rekonstrukcija” īstenošanai
Finanšu līzings vieglās
automašīnas HUNDAI
TERRACAN iegādei
Brunavas pašvaldības autoceļu
remontam
ERAF projekta „Jauncodes
ciema ūdens apgādes sistēmas
Dreņģerkalns rekonstrukcija”
īstenošanai
Komunālās saimniecības
traktora iegādei (Mežotnes
pagasts)
Ūdenssaimniecības (Brunavas
pagasts) renovācijas projekta
tehniskās dokumentācijas
izstrādei
Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas 1.kārtai
Nekustamā īpašuma „Kultūras
nams” Īslīces pagastā iegādei
Daudzfunkcionālā sociālā un
izglītības centra „Lilijas”
renovācijai

perioda
beigām

02.11.2009.

20.12.2015.

9 274

6 186

07.10.2003.

01.10.2018.

9 067

7 559

02.11.2009.

20.10.2019.

61 264

52 504

02.11.2009.

20.07.2019.

77 548

65 616

18.07.2008.

15.07.2013.

3 986

0

18.08.2008.

25.08.2013.

1 475

0

21.10.2009.

20.05.2014.

21 955

7 315

09.08.2005.

05.03.2021.

91 068

80 353

22.04.2009.

20.12.2015.

35 587

23 723

13.02.2007.

28.02.2013.

530

0

20.05.2010.

20.06.2015.

7 888

4 731

20.05.2010.

20.09.2026.

25 955

24 066

20.05.2010.

20.12.2017.

18 411

14 725

20.05.2010.

20.02.2018.

9 147

7 404

24.05.2010.

20.01.2027.

536 453

498 836

24.05.2010.

20.07.2027.

186 703

174 075

24.05.2010.

20.08.2016.

40 777

29 909

17.

Valsts
kase

18.

Valsts
kase

Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecības pabeigšanai

24.05.2010.

20.07.2026.

183 578

170 238

19.

Valsts
kase

Plūdoņa ielas, Bauskā
rekonstrukcijai

24.05.2010.

20.03.2016.

70 269

48 654
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20.

Valsts
kase

21.

Valsts
kase

22.

Valsts
kase

23.

Valsts
kase

24.

Valsts
kase

25.

Valsts
kase

26.

Valsts
kase

27.

Valsts
kase

28.

Valsts
kase

29.

Valsts
kase

30.

Valsts
kase

31.

Valsts
kase

32.

Valsts
kase

33.

Valsts
kase

34.

Valsts
kase

35.

Valsts
kase

36.

Valsts
kase

ERAF projekta „Jauncodes
ciema ūdens apgādes sistēmas
Dreņģerkalns rekonstrukcija”
īstenošanai
Dzīvojamās mājas Bauskā,
Rīgas ielā 64b rekonstrukcijai
ERAF projekta
„Daudzfunkcionālā
rehabilitācijas centra izveide
Bauskas pilsētā”
līdzfinansējuma nodrošināšanai
Bauskas pilsētas
vispārizglītojošo skolu un PII
logu nomaiņai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves būvniecības
pabeigšanai
Codes pamatskolas sporta zāles
būvniecībai
Mežgaļu pamatskolas jumta
seguma un konstrukciju
renovācijai
ERAF projekta „Gājēju celiņa
izbūve gar II šķiras valsts
autoceļu Vecsaule – Rudzi –
Code” īstenošanai
Bauskas pilsētas infrastruktūras
objektu rekonstrukcijai
Daudzfunkcionālā izglītības
centra Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pašvaldības īpašumā
esošo ēku renovācijai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Sabiedriski sociālā centra
„Ērgļi” remontam
ELFLA projekta „Codes
pamatskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Brunavas
pagasta Ērgļu ciemā”
īstenošanai
KPFI projekta„Bauskas pilsētas
PII „Pasaulīte” un „Zīlīte”
energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai
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24.05.2010.

20.12.2020.

53 405

46 732

24.05.2010.

20.03.2016.

50 972

35 289

24.05.2010.

20.03.2016.

69 372

48 033

24.05.2010.

20.10.2015.

85 142

56 768

24.05.2010.

20.07.2032.

171 733

163 050

24.05.2010.

20.12.2027.

102 632

95 816

24.05.2010.

20.12.2033.

494 112

470 640

24.05.2010.

20.02.2018.

45 348

36 720

24.05.2010.

20.12.2020.

33 553

29 372

24.05.2010.

20.04.2028.

1 633 994

1 528 590

24.05.2010.

20.04.2028.

334 754

313 200

24.05.2010.

20.04.2028.

315 413

295 104

24.05.2010.

20.08.2033.

620 264

590 446

24.05.2010.

20.11.2018.

231 029

192 540

24.05.2010.

20.12.2020.

43 579

38 136

02.07.2010.

20.03.2014.

27 637

4 933

05.08.2010.

20.12.2013.

6 413

0

37.

Valsts
kase

38.

Valsts
kase

39.

Valsts
kase

40.

Valsts
kase

41.

Valsts
kase

42.

Valsts
kase

43.

Valsts
kase

44.

Valsts
kase

45.

Valsts
kase

46.

Valsts
kase

47.

Valsts
kase

48.

Valsts
kase

49.

Valsts
kase

50.

Valsts
kase

ELGF projekta „Īslīces
pašvaldības ceļa Jūriņas Padegas rekonstrukcija”
īstenošanai
ELFLA projekta „Īslīces
kultūras nama 3.stāva
rekonstrukcija, Skolas un Parka
ielu rekonstrukcija- asfaltēšana,
pašvaldības ceļu Vējdzirnavas Stērstiņu un Jūriņas - Padegas
rekonstrukcija- apgaismes līniju
ievilkšana” īstenošanai
ELFLA projekta „Ceraukstes
pagasta publiskās infrastruktūras
uzlabošana” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
vēsturiskā centra atjaunošana
jaunu tūrisma produktu
attīstībai” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekta „Kopējie
ūdens apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu Lielupes
baseinā” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekta „Radvilišķi Bauska starpkultūru sadarbības
attīstība” īstenošanai
ELFLA projekta „Publiskās
infrastruktūras sakārtošana
Vecsaules pagastā” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
pilsētas PII infrastruktūras
attīstība” īstenošanai
ELGF projekta „Autoceļa „A7Rotkalni-A7” 2.posma
rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas
skartajā teritorijā Codes
pagastā” īstenošanai
ELFLA projekta „Gailīšu
pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras labiekārtošana un
saglabāšana” īstenošanai
ELFLA projekta „A2 autoceļa
„Dāviņu skola-Teņi”
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „Gailīšu
pagasta Pāces ciema autoceļu
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „Mežotnes
pagasta autoceļu StrēlnieksInternātvidusskola
rekonstrukcija” īstenošanai
ERAF projekta „Satiksmes
drošības uzlabošana Bauskā”
īstenošanai
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27.08.2010.

20.09.2013.

11 325

0

08.10.2010.

20.06.2014.

12 614

4 202

19.10.2010.

20.09.2014.

10 522

4 202

22.10.2010.

20.06.2014.

40 948

13 648

02.05.2011.

20.09.2021.

58 823

57 702

02.05.2011.

20.12.2015.

17 722

13 237

02.05.2011.

20.03.2015.

38 966

6 386

02.05.2011.

20.04.2031.

360 807

376 703

20.06.2011.

20.09.2013.

3 301

0

20.06.2011.

20.06.2016.

16 180

11 420

20.06.2011.

20.12.2015.

57 348

38 248

20.06.2011.

20.03.2015.

13 636

7 556

20.06.2011.

20.03.2015.

35 512

19 012

20.06.2011.

20.12.2015.

53 803

36 035

51.

Valsts
kase

52.

Valsts
kase

53.

Valsts
kase

54.

Valsts
kase

55.

Valsts
kase

56.

Valsts
kase

57.

Valsts
kase

58.

Vides
investīciju
fonds

59.
60.

Valsts
kase
Valsts
kase

61.

Valsts
kase

62.

Valsts
kase

63.

Valsts
kase

64.

Valsts
kase

65.

Vides
investīciju
fonds

66.

Valsts
kase

ELFLA projekta „Gājēju tilta un
ceļu Gaisa tilts - Grantiņi, Ērgļi
- Saules rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Skolas un
Visbijas ielu rekonstrukcija
Ceraukstes pagastā” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas pilssociālekonomiski nozīmīga
kultūras mantojuma objekta
atjaunošanas II kārta”
īstenošanai
ELFLA projekta „Bērzkalnu
ciema ielu rekonstrukcija,
1.kārta” īstenošanai
ELGF projekta „Mežotnes
pagasta autoceļa Katrīnas - Lāči
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „ Kultūras
centrs „Kamarde” Gailīšu
pagastā rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Gailīšu pagasta
Šmuļi - Buku birzs - Uzvara A3
ceļa rekonstrukcija, 2.etaps”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta
Uzvaras ciemā” īstenošanai

20.06.2011.

20.06.2016.

30 320

21 260

22.07.2011.

20.12.2013.

8 482

0

09.09.2011.

20.08.2031.

0

194 934

19.10.2011.

20.06.2014.

7 424

2 384

21.10.2009.

20.12.2013.

5 182

0

23.04.2010.

20.12.2014.

11 752

5 876

16.06.2010.

20.06.2014.

11 472

3 820

05.12.2011.

01.10.2021.

36 424

11 020

Transporta iegādei

28.12.2011.

20.07.2016.

6 140

4 384

Transporta iegādei

20.02.2012.

20.02.2017.

31 585

24 153

20.02.2012.

20.02.2017.

56 976

42 864

21.03.2012.

20.06.2015.

29 086

9 406

13.04.2012.

20.02.2022.

295 908

263 916

27.04.2012.

20.03.2015.

28 230

9 003

06.06.2012.

01.04.2022.

78 305

48 577

09.08.2012.

20.08.2022.

22 173

107 197

Vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
energoefektivitātes uzlabošanai
ELFLA projekta „ Aprīkojuma
iegāde un remontdarbi Bauskas
novada izglītības iestāžu
pakalpojumu uzlabošanai”
īstenošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai
ELFLA projekta „Bauskas
novada bibliotēku
rekonstrukcija un aprīkošana”
īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
novada Gailīšu pagasta Pāces
ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
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„Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana” īstenošanai

67.

Valsts
kase

68.

Vides
investīciju
fonds

69.

Valsts
kase

70.
71.

Valsts
kase
Valsts
kase

72.

Valsts
kase

73.

Valsts
kase

74.

Valsts
kase

75.

Valsts
kase

76.

Valsts
kase

77.

Valsts
kase

78.

Valsts
kase

KPFI projekta
„Daudzfunkcionālā centra
„Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai
SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskā”
īstenošanai
Bauskas Rātsnama
rekonstrukcijai, 3.kārta
ERAF projekta „Tranzītielu
sakārtošana Bauskā” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekta „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanai
Bauskas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
tehniskās bāzes modernizācijai
ERAF projekta „Bauskas
novada Mežotnes pagasta
Garozas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta
Guntu ciemā” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta
Jauncodes ciemā” īstenošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskas
novada Īslīces pagasta Ādžūnu
ciemā” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā” īstenošanai

21.08.2012.

20.09.2016.

159 329

72 751

30.08.2012.

01.07.2022.

45 521

32 729

16.10.2012.

20.10.2022.

270 000

243 000

30.01.2013.

20.01.2033.

0

249 844

20.05.2013.

20.05.2043.

0

122 869

19.06.2013.

30.06.2033.

0

344 185

19.06.2013.

20.12.2032.

0

625 346

19.06.2013.

20.06.2023.

0

82 206

07.08.2013.

20.07.2018.

0

37 563

20.07.2023.

0

251

07.08.2013.

20.07.2023.

0

97 517

03.09.2013.

20.09.2023.

0

42 370

07.08.2013.
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79.

Valsts
kase

80.

Valsts
kase

81.

Valsts
kase

82.

Valsts
kase

83.

Valsts
kase

84.

Valsts
kase

85.

Valsts
kase

86.

Valsts
kase

87.

Valsts
kase

88.

Valsts
kase

89.

Valsts
kase

90.

Valsts
kase

91.

Valsts
kase

x

Kopā

Informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma iegāde Bauskas
novada izglītības iestādēm
Vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšana un
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija
Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūve Pārupes,
Īslīces un Stacijas ielā"
īstenošanai-ārkārtas situācijas
novēršanai
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana
ELFLA projekta „Grenctāles
kultūras nama pieejamības
uzlabošana -2.kārta” īstenošanai
ELFLA projekta „Sporta
inventāra piegāde un
uzstādīšana” īstenošanai
ELFLA projekta „Bauskas
novada kultūras centru
infrastruktūras uzlabošana”
īstenošanai
ELFLA projekta „Bauskas
Kultūras centra aprīkošana 2.kārta” īstenošanai
ELFLA projekta „Tehniskās
jaunrades aktivitāšu ieviešana
Bauskas novadā” īstenošanai
ELFLA projekta „Multimediju
studija jauniešiem” īstenošanai
Bauskas novada izglītības
iestāžu mācību klašu aprīkojuma
un daudzfunkciju iekārtu iegādei
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Īslīces pagasta
Bērzu ciemā” īstenošanai
x
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01.10.2013.

20.09.2016.

0

19 356

01.10.2013.

20.09.2023.

0

105 959

01.10.2013.

20.03.2018.

0

43 884

10.10.2013.

20.10.2018.

0

37 283

20.11.2013.

20.11.2015.

0

10 970

20.11.2013.

20.12.2015.

0

40 552

20.11.2013.

20.11.2015.

0

9 750

20.11.2013.

20.11.2015.

0

3 468

20.11.2013.

20.06.2014.

0

7 865

20.11.2013.

20.11.2014.

0

3 341

20.11.2013.

20.11.2015.

0

17 090

20.11.2013.

20.11.2018.

0

38 440

12.12.2013.

20.12.2023.

0

105 065

x

x

7 576 103

8 892 062

Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. Ls)
5

4,65

4,5
4
3,5

3.03

3
2,5
2
1,5
1

2,00
1,57

2,03
1,83

2011

2012

1.72

1,99

0,90
0,63

0,5
0
2010

Saņemtie aizņēmumi

2013

2014 (plāns)

Aizņēmumu atmaksa

Galvojumi
Neatmaksāto galvojumu apmērs 2013.gada 31.decembrī bija Ls 319 825. 2012.gada
21.decembrī tika noslēgts galvojuma līgums starp Valsts kasi un pašvaldību par valsts
aizdevumu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” Ls 269 869 apmērā Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanai, kas saņemts 2013.gadā.
Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2013. (latos)

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

Aizņēmējs

Ūdenssaimniecības SIA Bauskas
projekta īstenošanai ūdenssaimniecība

Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības SIA Bauskas
Valsts kase
pakalpojumu
ūdenssaimniecība
attīstība Bauskā"
īstenošanai
Kopā
x
x

Līguma
Pārskata
Atmaksas Galvojuma
parakstīšana
perioda
termiņš
summa
s datums
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

03.06.2008.

03.06.2018.

105 476

61 060

49 956

21.12.2012.

20.12.2032.

269 869

0

269 869

x

x

375 345

61 060

319 825

4. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS
27

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Bauskas novada teritorijā līdz 2014.gada
1.janvārim dažādu īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 66874,6 ha platībā, no kuriem
pašvaldības īpašumā ir 1170,5 ha jeb par 27,3 ha vairāk nekā 2013.gada 1.janvārī.
4.1.tabula
Zemes sadalījums
Fizisko personu īpašumā
Juridisko personu īpašumā
Pašvaldību īpašumā
Valsts un valsts institūciju īpašumā
Jaukta statusa kopīpašumā

Platība ha
46023,8
12764,6
1170,5
3441,4
450,1

4.1.diagramma. Bauskas novada teritorijā esošās zemes sadalījums pēc piederības

Pašvaldību īpašumā
1170,5ha

Valsts un valsts
institūciju īpašumā
3441,4ha

Jaukta statusa
kopīpašumi
450,1ha

Juridisko personu
īpašumā
12764,6ha

Fizisko personu
īpašumā
46023,8ha

4.2.diagramma. Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā
īpašuma lietošanas veidiem
krūmājs
0,8%
zeme zem
ūdeņiem
1,5%

ganības pļava
2,6% 1,6%

augļu dārzs
4,5%

mežs
6,0%
aramzeme
55,2%

zeme zem ēkām
un pagalmiem
19,8%

zeme zem
ceļiem
1,5%

pārējās zemes
6,5%

4.2.tabula.
Lietošanas veids

Platība ha
28

%

Aramzeme
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ūdeņiem
Krūmājs
Mežs
Ganības
Pļava
Augļu dārzs
Kopā

646,7
75,8
17,0
231,3
17,6
9,8
71,0
30,4
18,8
52,1
1170,50

55,2
6,5
1,5
19,8
1,5
0,8
6,0
2,6
1,6
4,5
100

4.3.diagramma. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās zemes sadalījums pa nekustamā
īpašuma lietošanas veidiem
mežs
8,0%
krūmājs
2,6%
zeme zem
ūdeņiem
1,2%
zeme zem ēkām
un pagalmiem
5,9%

ganības
3,5%

pļava
1,8%

augļu dārzs
1,7%

Purvs
0,1%
aramzeme
49,9%
pārējās zemes
5,1%

zeme zem ceļiem
20,2%

4.3.tabula
Lietošanas veids
Aramzeme
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ūdeņiem
Krūmājs
Mežs
Ganības
Pļava
Purvs
Augļu dārzs
Kopā

Platība ha
1123,9
114,8
455,3
132,8
27,7
58,5
179,5
78,2
40,1
1,4
37,3
2249,5

29

%
49,9
5,1
20,2
5,9
1,2
2,6
8,0
3,5
1,8
0,1
1,7
100

Diagrammu sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta dati par zemes īpašumiem
01.01.2014.

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums
pa īpašuma veidiem 31.12.2013. (latos)
Nekustamā īpašuma
veids

Bilances vērtība
31.12.2012.

Bilances vērtība
31.12.2013.

1 443 271
12 850 026
11 815 310
2 951 868

1 423 924
13 724 373
10 291 750
2 933 028

Izmaiņas
pieaugums +
samazinājums -19 347
+874 347
-1 523 560
-18 840

1 875 685
112 632

1 864 522
112 632

-11 163
0

1 884 696
2 415 516
1 258 052

1 905 774
2 507 347
1 152 386

+21 078
+ 91 831
-105 666

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un
būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm
31.12.2013 ( ha)
Iestādes nosaukums
Bauskas novada
administrācija
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts

Platība/ha
292
361
288
472
310
675
347
206
495

%
8,5
10,5
8,4
13,7
9,0
19,6
10,0
6,0
14.3

5. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA
KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā
līdzdalība radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50 %) un asociēto
(ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 30 %) uzņēmumu kapitālā uzskaitīti
ieguldījumi deviņu kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā Ls 3 406514.
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2013.(latos)
Nr.
p.k.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījums
31.12.2012.

Ieguldījums
31.12.2013.

30

Izmaiņas
+/-

Līdzdalība
%

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

SIA „Bauskas
slimnīca”
SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”
SIA „Bauskas
zobārstniecība”
SIA „VIDES
SERVISS”
SIA „BAUSKAS
ŪDENSSAIMNIECĪBA”
SIA „BAUSKAS
SILTUMS”
SIA „Bauskas
namsaimnieks”
SIA „Īslīces ūdens”
SIA „Zemgales EKO”

472 903

492 903

+20 000

100

74 000

74 000

0

100

6 586

6 586

0

100

169 504

209 504

+40 000

100

1 467 405

1 467 405

0

100

653 669

653 669

0

100

94 664

0

-94 664

0

395 548
560

501 887
560

+106 339
0

100
28

Bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda
saskaņā ar izmaksu metodi. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā
(nominālvērtībā), t.i., atbilstoši reģistrētajai daļai kapitālsabiedrību pamatkapitālā.
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2013.gadā (latos)
(saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem)
Vidējais
Neto
Peļņa (+)
Kapitālsabiedrība
Darbības veids
uzņēmumā apgrozījums
vai
nodarbināto
zaudējumi
skaits
(-)
SIA „Bauskas slimnīca”
veselības aprūpe
124
1 566 350
+25 410
SIA „Zemgales mutes
zobārstniecības
27
232 858
- 2 377
veselības centrs”
pakalpojumi
SIA „Bauskas
zobārstniecība”
SIA „VIDES SERVISS”

zobārstniecības
pakalpojumi
sadzīves atkritumu
apsaimniekošana,
teritoriju un
objektu
labiekārtošana,
apzaļumošana,
uzturēšana un
nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana,
tai skaitā
dzīvojamo māju
uzturēšana un
apsaimniekošana
SIA „BAUSKAS
ūdens ieguve un
ŪDENSSAIMNIECĪBA” padeve
patērētājam,
31

14

130 190

+8 572

146

1 435 704

+10 860

26

377 737

+1 644

SIA „BAUSKAS
SILTUMS”
SIA „Īslīces ūdens”

SIA „Zemgales EKO”

notekūdeņu
savākšana,
novadīšana uz
attīrīšanas
ietaisēm,
attīrīšanas procesa
veikšana
siltumenerģijas
ražošana, pārvalde
un realizācija
komunālie
pakalpojumi,
apkure,
sanitārtehniskie
darbi
atkritumu apstrāde
un izvietošana,
sanitārija u.c.
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi

32

26

1 063 736

+ 2 455

19

212 725

-23 386

46

921 977

+ 1 302

6. 2013.GADĀ VEIKTIE UN 2014.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
Attīstības programma
Pārskata periodā tika nodrošināta „Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam”
un „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” ieviešana.

7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
Projektu sagatavošana un administrēšana
2013.gadā novada administrācijas speciālisti turpināja aptuveni četrdesmit Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu. Projekti veicina novada ekonomiskās dzīvotspējas
nodrošināšanu, kā arī lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanu.
Pārskata periodā tika pabeigti 15 projekti. Projektu realizācijas ietvaros tika izveidoti
pamatlīdzekļi 2,59 miljonu latu apmērā, no kuriem 43,8 % investīcijas veiktas vides jomā, 40 %
izglītības iestādēs, 15,3 % kultūras un 0,3 % sporta jomā. 2013.gadā tika sagatavoti un iesniegti
23 jauni projektu pieteikumi.
Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” kopš 2010.gada ir
apjomīgākais Bauskas novada pašvaldībā īstenotais un administrētais projekts, kura mērķis ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Tā ietvaros
nozīmīgākie darba apjomi paredzēti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē”,
kas nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību Īslīces pagasta lielākajos ciemos.
Atbilstoši Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam vidējā termiņa
prioritātei „Mobilitāte un satiksmes drošība”, 2012.–2014.gada investīciju plānam tika turpināti
projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” darbi ar mērķi īstenot Uzvaras ielas posma un Mūsas
tilta rekonstrukciju. Tas ir otrs lielākais pašvaldības realizētais projekts pēc finansējuma apjoma.
Pašvaldībai nozīmīgi infrastruktūras, novada sociāli ekonomiskās attīstības, pārrobežu
sadarbības, autoceļu tīkla sakārtošanas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekti tiek
finansēti no Eiropas Savienības programmām un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Nozīmīgi ir
ieguvumi no ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam finansējuma, kura ietvaros
2013.gadā tika realizēts projekts „Multimediju studija jauniešiem”. Tas nodrošina būtisku
atbalstu inovatīvu metožu ieviešanā novadā darbā ar jaunatni.
Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Bauskas novada pašvaldības ārējo un starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir atvēlēta
kultūras, sporta, izglītības un sociālajiem jautājumiem.
Bauskas novada pašvaldībai ir noslēgti sadraudzības līgumi ar piecu valstu pašvaldībām:
Hedemora (Zviedrijas Karaliste), Pakroja (Lietuvas Republika), Radvilišķi (Lietuvas Republika),
Ripina (Polijas Republika), Nahoda (Čehijas Republika) un Hašūri (Gruzija).
2013.gadā notika divpusēja pašvaldības delegāciju apmaiņa. Bauskas 1.vidusskolas
skolēnu delegācija apmeklēja Ripinu, un Ripinas skolēnu delegācija uzturējās vasaras nometnē
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Bauskā. Tika organizētas delegāciju apmaiņas ar Radvilišķu, Pakrojas, Pasvales un Biržu
pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām kopējo projektu ietvaros.
Regulāra sadarbība notiek ar ārvalstu vēstniecībām. 2013.gadā Bauskas novada
pašvaldību apmeklēja:
1)
Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk- ASV) vēstniecības delegācija un pārstāvis
holokausta jautājumos, ASV vēstniecības Preses un kultūras atašeja Kathy Giles-Diaz un ASV
valsts departamenta, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Publiskās diplomātijas nodaļas vadītāja
Brinille Ellis;
2)
Taivānas pārstāvniecības delegācija un jaunatnes vēstnieki no Taipejas.
Bauskas novada svētkos piedalījās Hedemoras, Ripinas un Nāhodas pašvaldību
delegācijas. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Hašūri pašvaldību tika īstenots
Eiropas Savienības ārējās sadarbības projekts „WTD- Strādāsim kopā attīstībai”.
Sadarbībā ar Taivānas pārstāvniecību pašvaldības speciālists piedalījās apmācībās
Taivānā.
Sadarbībā ar Accademia San Felice Ltd. Īslīces kultūras namā muzicēja Dānijas jauniešu
orķestris „DUSIKA”.
Vairāk nekā 20 gadus tiek organizēts starptautisks basketbola turnīrs, kurā piedalās
Jonišķu, Jaunakmenes, Radvilišķu rajona un Bauskas novada pašvaldības sporta veterānu
komandas.
Bauskas novada pašvaldība atbalsta tradicionālos sporta un kultūras pasākumusEiropas čempionāta posmu autokrosā, kas maijā tiek organizēts „Mūsas” trasē, starptautisko
mākslas plenēru „Bauskas vasara” un Kantrimūzikas festivālu, kas jūlijā pulcē mūziķus no
Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas, ASV un citām valstīm.
Bauskas novada pašvaldība kā vadošais partneris īsteno Latvijas - Lietuvas pārrobežu
projektu „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“. Projekta
kopējā summa ir EUR 829 394,46, projekta partneri Rundāles, Pasvales, Pakrojas un Biržu
pašvaldības. Projekta ietvaros tiek izstrādāti tehniskie projekti jaunu bibliotēku celtniecībai
Bauskā un Biržos, uzlabota divu bibliotēku pieejamība, izbūvējot pacēlājus. Vairākās bibliotēkās
izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem (studentiem, jaunajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem). Īstenota e-pakalpojumu ieviešana, kā arī vienas pieturas aģentūras
izveidošana.
Noorganizēts biznesa ideju konkurss jauniešiem, kas sacentās par iespēju iekļūt to desmit
vidū, kuri papildinās savas zināšanas vasaras nometnē Lietuvā. Konkursā tika godalgotas biznesa
idejas tūrisma, skaistumkopšanas, restaurācijas, puķkopības, izglītības, ekoloģijas un
kokapstrādes jomās.
Projekta ietvaros pārstāvji no Bauskas novada, Biržu rajona un Pasvales rajona pieredzes
apmaiņas braucienā iepazina Bauskas novada vietējo mazo ražotāju un mājražotāju veikumu.
Pārskata periodā tika izstrādāta pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
stratēģija. Stratēģijā identificēti 5 galvenie rīcības virzieni, kuru ietvaros katrai bibliotēkai un
atbalsta tīklam kopumā būtu jāizstrādā aktivitātes. Galvenie rīcības virzieni ir:
1) radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
2) izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamajām uzņēmējdarbības iespējām;
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3) palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī potenciālās
uzņēmējdarbības jomas;
4) nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
5) attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” ir apjomīgākais šajā plānošanas
periodā Bauskas novada pašvaldībā īstenotais projekts, kura mērķis ir ūdenssaimniecības
pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīvesvidi
Bauskas pilsētas aglomerācijā. Projekta sākotnējo ieguldījumu finansēšanai ir piesaistīti ES
Kohēzijas fonda, Bauskas novada domes un SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” finanšu līdzekļi.
Nozīmīga ietekme Zemgales plānošanas reģiona attīstībā ir projektam „Tranzītielu
sakārtošana Bauskā”. Projekta ietvaros tiek rekonstruēts Mūsas tilts maršrutā Bauska – Dobele.
Projekta mērķis ir panākt drošu un ērtu satiksmi Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona
un Lietuvas pierobežas transporta sistēmā, veicināt novada administratīvo struktūrvienību un
kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību.
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē” ir trešais lielākais projekts, kura
ieviešana nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un
apmierinās iedzīvotāju vajadzības pēc ūdens kvalitātes uzlabošanās.
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, ar Eiropas Reģionālā fonda
līdzfinansējumu novadā tiek realizēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība divpadsmit
ciemos Codes, Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Mežotnes un Vecsaules pagastos.
Bauskas pilsēta pēc sava ģeogrāfiskā novietojuma atrodas Zemgales līdzenumā, kam
raksturīga problēma ir augsts gruntsūdens līmenis un pilsētas un lauku teritoriju applūšana
spēcīgu lietusgāžu vai sniega palu laikā. Lielākā daļa pilsētas notekūdeņu novadīšanas sistēmas
ir sliktā stāvoklī vai nav izveidotas vispār.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu
konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” („Rain-Water-Man”) ietvaros tiek veikta lietusūdens
novadīšanas sistēmas rekonstrukcija. Būvdarbi tiek veikti Kareivju, Sporta, Pilskalna (posmā no
Parka līdz Kraujas ielai), Zemgaļu (posmā no Sporta līdz Kraujas ielai), Krasta, Pionieru,
Strēlnieku, Miera, Liepu un Kraujas ielā.
2013.gadā ir uzsākta un turpinās divu sabiedriski nozīmīgu ēku- Bauskas Centrālās
bibliotēkas un baseina projektēšana.
Pārskata periodā tika pabeigta pirmsskolas izglītības iestāžu rekonstrukcija Bauskas
pilsētā (projekti „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”
(Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/009) un „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība 2.kārta” Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/ VRAA/004).

Projekti, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma
potenciāla stiprināšanu
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„Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas
2.kārta” projekta realizācija noris no 2011. līdz 2014.gadam. Ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu tiek nodrošināta plaša pils pētniecības un restaurācijas darbu īstenošana ar
mērķi 2014.gadā pabeigt pils jaunākās daļas fasāžu restaurāciju un atklāt Kurzemes hercogu
reprezentācijas telpu, apartamentu, pilskunga dzīvojamo telpu, saimniecības un sardzes telpu
interjera ekspozīcijas.
Pašvaldības finansēta turpinās Bauskas rātsnama atjaunošanas 3.kārta, kā rezultātā tiek
veidots Bauskas rātsnama interjers. Savā atjaunotajā veidolā ēka ir iekļāvusies vecpilsētas
ainavā, tajā darbojas Tūrisma informācijas centrs, apmeklētājiem pieejama ekspozīcija „Sver un
mēri”.
2014.gadā tiks turpināta un pabeigta lielo infrastruktūras projektu realizācija, turpināta
ielu un ceļu rekonstrukcija. Bauskas vecpilsētā tiks īstenots projekts „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”, kura rezultātā tiks rekonstruēts ielas segums 1km
garumā.
Projekti, kas veicina sabiedrības dzīves vides uzlabošanos
LEADER iniciatīva
Kopš darbības uzsākšanas 1991.gadā LEADER ir sniegusi ES lauku kopienām
instrumentus nākotnes aktīvai veidošanai. LEADER pieeja labi darbojas dažādās situācijās un
dažādās teritorijās, tādējādi pielāgojot lauku politikas veidošanu dažādajām lauku teritoriju
vajadzībām. Šo iemeslu dēļ tā ir kļuvusi par neatņemamu lauku attīstības politikas sastāvdaļu.
Veicinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādē un īstenošanā,
LEADER pieeja ir vērtīgs nākotnes lauku politikas veidošanas rīks. LEADER iniciatīvu Bauskas
novadā realizē biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”.

X attēls. LEADER pieejas septiņas galvenās iezīmes
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Avots: LEADER pieeja, Luksemburga, EK oficiālo publikāciju birojs, 2006.
2013.gadā Bauskas novada pašvaldība realizēja septiņus LEADER projektus kultūras,
sporta, izglītības iestādēs. Tika renovētas bibliotēkas un kultūras centri, aprīkoti sporta un
kultūras centri EUR 200 805 apmērā.
LEADER vīzija 2014.-2020.gadam:
aktīva un saliedēta vietējā sabiedrība ar iespējām izpausties vietējās teritorijas attīstībā;
sakopti lauki, kurus apsaimnieko ilgtspējīgas un efektīvas ģimenes saimniecības;
iespēja laukos gūt ienākumus (strādāt) un nopelnīt iztiku sev un ģimenei;
zināšanu vairošana.
„Sabiedrības ar dvēseli”
Lai rosinātu novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties savas dzīvesvides kvalitātes
paaugstināšanā, Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Bauskas rajona lauku
partnerība” iesaistījusies nīderlandiešu apvienības „Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij” (KNHM) projektā „Kern met Pit”– „Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta mērķis
ir aktīva pilsoniska sabiedrība. Šis konkurss ir iespēja iedzīvotājiem iegūt atbalstu savu ideju
īstenošanai. Projektus īsteno paši iedzīvotāji, jo par iegūtajiem līdzekļiem iespējams iegādāties
materiālus, taču darbs jāveic pašiem projekta sagatavotājiem. Projekta konkursā tika atbalstīti 20
nevalstisko organizāciju/iedzīvotāju iniciatīvas.

8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU
INFORMĒTĪBU UN VIŅU IESPĒJAS PIEDALĪTIES
LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ
Bauskas novada pašvaldībai ir svarīgi, lai novada iedzīvotāji saņemtu skaidru un saprotamu
informāciju par pašvaldības darbu, kā arī, lai visiem iedzīvotājiem būtu iespēja piedalīties sava
novada veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
Bauskas novada pašvaldība savā darbā būtisku uzmanību veltī sabiedrības informēšanai par
aktualitātēm un pieņemtajiem lēmumiem novadā. Lai veicinātu izpratni un uzticēšanos starp
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pašvaldību kā institūciju un vietējo sabiedrību, Bauskas novada pašvaldības īstenoto sabiedrisko
attiecību mērķis ir:
 informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību;
 izskaidrot novada domes pieņemtos lēmumus un saistošos noteikumus, realizētos
projektus, problēmas iestāžu un kapitālsabiedrību uzņēmumu darbā;
 izzināt iedzīvotāju viedokli pirms novada attīstībā svarīgu lēmumu pieņemšanas un
iesaistīt viņus lēmumu pieņemšanas procesā.
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu augstāk minētos uzdevumus, pašvaldībā ik mēnesi tiek
izdots laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”, kas bez maksas tiek izplatīts visās pagastu pārvaldēs
un novada administratīvajā centrā. Pašvaldības izdotais laikraksts atspoguļo informāciju par
novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma rakstu pilnu
tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu, teritorijas plāna
izstrādi, par deputātu tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem projektiem,
konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli. Pašvaldības
laikrakstam ir 11 000 eksemplāru tirāža.
Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā
aktualitātēm, problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās
struktūrvienības regulāri informē iedzīvotājus, risinot viņiem aktuālus jautājumus.
„Bauskas Novada Vēstīs” tiek atspoguļota arī nevalstisko organizāciju sniegtā informācija,
tādējādi sekmējot gan informācijas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, gan veidojot
sabiedrības pārstāvju tiešu iesaisti pašvaldības finansētā laikraksta veidošanā. Savu viedokli
pašvaldības laikrakstā izteikt var arī novada iedzīvotāji.
Tā kā pašvaldības laikraksts tiek izdots tikai 1 reizi mēnesī, tad informācijas operativitātei
pašvaldība ir izveidojusi, uztur un regulāri atjauno informāciju mājaslapā www.bauska.lv, kas ir
būtisks pašvaldības darba informatīvais kanāls. 2013.gadā Latvijas –Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros tika izstrādāts pašvaldības mājaslapas jaunais
portāls, kas būtiski paplašina pašvaldības un sabiedrības komunikācijas iespēju. Mājaslapa
atspoguļo uzņēmējdarbības aktualitātes un aktivitātes, sniedz plašākas iespējas e-pakalpojumu un
tūrisma jomā. Mājas lapā tiek regulāri aktualizēta informācija par dažādām pašvaldības darbības
jomām, tiek publicēts būtiskāko domes lēmumu pilns teksts, saistošie noteikumi, noteikumi,
nolikumi, komiteju un domes sēžu darba kārtība u.c. pašvaldības izdotie normatīvie akti. Atsevišķa
sadaļa ir portālā ir par pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem Būvvaldei, Sociālajam dienestam,
Bāriņtiesai, arī kultūras, izglītības, sporta jomai u.c. Mājaslapā tiek publicētas novadā īstenoto
projektu preses relīzes, veikta interaktīvā aptauja, publicētas aktualitātes. Katrai pagasta pārvaldei
mājaslapā ir sava atsevišķa informatīva sadaļa. Iedzīvotāju ērtībai portālā tiek publicētas ziņas, kas
tiks sadalītas vairākās kategorijās, kā arī izveidotas īpašas sadaļas „Darām kopā”, „Mēs vaicājam”,
kurā ikviens varēs uzdot sev interesējošu jautājumu un saņemt uz to atbildi. Tāpat portālā var
iespējams iepazīties ar aktuālākajiem gaidāmajiem notikumiem, kā arī apskatīt foto un video
galerijas, kurās atspoguļoti novadā notiekošie pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes.
Mājaslapas struktūra veidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā”.
2013.gadā pašvaldībai ir izveidoti konti sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com. un
twitter.com.
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Mājas lapā rodama informācija arī par pašvaldības sadarbības partneriem. Bauskas novada
dome 2013.gadā turpinājusi iepriekšējos gados uzsākto sadarbību izglītības un kultūras jomā ar
citu valstu pārstāvniecībām un pašvaldībām.
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai izveidota arī pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
«VIDES SERVISS» mājaslapa www.videsserviss.lv, Bauskas Valsts ģimnāzijas mājaslapa
www.bv1.lv Bauskas 2.vidusskolas mājas lapa www.bauska.lv/2vidusskola/, Novadpētniecības
un mākslas muzeja mājaslapa http://www.bauskasmuzejs.lv/, Bauskas Centrālās bibliotēkas
mājaslapa http://www.bauskasrcb.lv/, Bauskas pils muzeja mājaslapa http://bauskaspils.lv/lv/pilsun-muzejs un Bauskas Kultūras centra mājaslapa http://kultura.bauska.lv.
Gan pašvaldības deputāti, gan kapitālsabiedrību speciālisti tiekas ar novada iedzīvotājiem, lai
atbildētu uz daudzveidīgiem jautājumiem par novada kultūras, izglītības un saimniecisko dzīvi.
Nozīmīga loma komunikācijā ar novada iedzīvotājiem ir arī atsevišķām iestāžu aktivitātēm,
kuras īsteno Bauskas Tūrisma informācijas centrs, Bauskas novada Bērnu un jauniešu centrs,
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, vispārējās izglītības iestādes, kā arī profesionālās
izglītības iestādes – Bauskas Mākslas skola un Bauskas Mūzikas skola un pirmsskolas izglītības
iestādes. Visās vispārējās izglītības iestādēs tiek izmantotas e-klases piedāvātās iespējas.
Lai informētu par pašvaldības aktivitātēm, izveidojusies laba sadarbība ar interneta portāliem
www.notikumi.lv; www.1188.lv; www.zemgale.jrp.lv; www.nozare.lv, www.zl.hotline.lv,
www.delfi.lv u.c.
Būtisks katrā pagastā ir bibliotēku darbs. Bibliotēka ir ne tikai grāmatu maiņas punkts, bet arī
informācijas centrs, kur novada iedzīvotājiem bez maksas internetā pieejamas dažādas
informācijas un meklēšanas datu bāzes, kā arī iespēja veikt internetbankas maksājumus, nosūtīt epastu u.c.
Regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldības aktualitātēm arī nacionālajām ziņu
aģentūrām LETA un BNS, Latvijas Pašvaldību informatīvajam izdevumam „Logs”, kā arī
vietējam laikrakstam «Bauskas Dzīve».

9. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR 2013.GADA
PĀRSKATU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasībām un noslēgto līgumu starp
Bauskas novada domi un SIA „Revidentu serviss”, tika veikta Bauskas novada pašvaldības
2013.gada pārskata revīzija. Revidenta ziņojumā ir secināts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu
un skaidru priekšstatu par Bauskas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2013.gada
31.decembrī, par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013.gadā saskaņā ar
Gada pārskatu sagatavošanas kārtības prasībām (4.pielikums).
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PIELIKUMI
1.pielikums. „Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēma”

40

2.pielikums. „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes
struktūrshēma”.
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3.pielikums. „Domes lēmums par 2013.gada pārskata apstiprināšanu”.

42

4.pielikums. „ Zvērināta revidenta ziņojums par 2013. gada pārskatu”.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 3.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrība „Bauska”” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2014.gada
3.jūnijā saņemts biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska” (turpmāk –
Biedrība) projekta pieteikums „Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai”. Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti
integrāciju sabiedrībā, dot iespēju cilvēkiem ar dažādām saslimšanām tikties kopīgos kultūras un
sporta pasākumos.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegto
projektu „Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu
veselības apstākļu atvieglošanai” un piešķirt tā realizācijai EUR 700 (septiņi simti euro).
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 4.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola”
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības investīciju plānu 2014. - 2016.gadam tika veikta
iepirkuma procedūra ID Nr.BNA 2014/044 „Ozolaines pamatskolas apkures sistēmas
rekonstrukcija”. Iepirkuma summa kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 43 492 (četrdesmit
trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro).
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 11.jūnijā saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola” 2014.gada 11.jūnija iesniegums Nr.1-1/26, kurā izteikts lūgums piešķirt
papildu finansējumu EUR 907 (deviņi simti septiņi euro) Ozolaines pamatskolas skolas ēkas
apkures sistēmas rekonstrukcijas darbu būvuzraudzības veikšanai.
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi”
158.punktā noteikts, ka pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas
būvnormatīvu LBN303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldei
būvuzrauga saistību rakstu. Būvvalde pieprasa būvuzraugu saskaņā ar noteikumu
159.1.apakšpunktu, ja būvniecība tiek veikta pilnīgi vai daļēji par valsts vai pašvaldības
līdzekļiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus, lai nodrošinātu Ozolaines
pamatskolas skolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav,
„atturas” 2 (M.Ķikure, A.Novickis), nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu EUR 44 399 (četrdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro) vispārējās
izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola” Ozolaines pamatskolas skolas ēkas apkures sistēmas
rekonstrukcijai un rekonstrukcijas darbu būvuzraudzības veikšanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 5.p.

Par papildu pedagoģisko likmju un finansējuma
piešķiršanu Bauskas Mūzikas skolai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.jūnijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” (turpmāk – Mūzikas skola)
direktores A.Velmunskas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/1834), kurā izteikts lūgums piešķirt
papildu finansējumu EUR 6270 apmērā. Iesniegumā norādīts, ka 2014./2015.mācību gadā
atbilstoši Mūzikas skolas attīstības plānā 2012.-2014.gadam noteiktajam skolā tiks īstenota jauna
programma „Ģitāras spēle”, kā arī ir palielinājies audzēkņu skaits, kuri uzsāks mācības
1.septembrī. Līdz ar minēto ir nepieciešamas 3 papildu pedagoģiskās likmes un finansējums
pedagogu mēnešalgu izmaksām no 2014.gada 1.septembra.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt papildus 3 pedagoģiskās likmes Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas Mūzikas skola” ar 2014.gada 1.septembri.
2. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 6270 (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) Bauskas novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” pedagogu mēnešalgu
samaksai laika periodā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 6.p.

Par finansējuma piešķiršanu K. S.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.jūnijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola" (turpmāk – Mūzikas skola)
direktores A.Velmunskas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.17/1833), kurā izteikts lūgums sniegt
finansiālu atbalstu Mūzikas skolas 5.vijoļspēles klases audzēknes K. S.dalībai Rīgas rajona
Jauniešu orķestra atbalsta biedrības un Ķekavas novada domes organizētajā simfoniskā orķestra
nometnē Daugmalē, kas tiek organizēta no 2014.gada 8.jūlija līdz 2014.gada 13.jūlijam un
Starptautiskajā jauniešu mūzikas festivālā NBJot Baltikum 2014 Neubrandenburg Vācijā
Noibrandenburgā no 2014.gadā 16.jūlija līdz 2014.gada 22.jūlijam. Finansējuma apmērs dalībai
pasākumos ir 150 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra nolikuma Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.1., 2.2. un 3.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt K. S.finansējumu 150 euro apmērā dalībai Rīgas rajona jauniešu orķestra
atbalsta biedrības un Ķekavas novada domes organizētajā simfoniskā orķestra nometnē
Daugmalē no 2014.gada 8.jūlija līdz 2014.gada 13.jūlijam un Noibrandenburgā no
2014.gada 16.jūlija līdz 2014.gada 22.jūlijam.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības nodaļai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 7.p.

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
apakšpunktu,

g)

Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu“ 7.pielikumā „Iestādes
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums”
šādus grozījumus:
1.1.aizstāt 1.punktā skaitli „2,85” ar skaitli „3,00”;
1.2.aizstāt 2.punktā aizstāt skaitli „14,2” ar skaitli „10,00”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
7.pielikums

Iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums
(Grozījumi 26.06.2014.)
Iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu vecākiem mācību materiālu iegādei
interešu izglītības pulciņos tiek noteikts šāds līdzfinansējums:
1.
Vienam skolas vecuma audzēknim, apmeklējot vienu interešu izglītības pulciņu – EUR
3,00 mēnesī.
2.
Vienam skolas vecuma audzēknim, apmeklējot vokālās studijas „Miljons” pulciņa
nodarbības – EUR 10,00 mēnesī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

(paraksts)
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A.FELDMANIS

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 8.p.

Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un Bauskas novada
domes 2013.gada 28.februāra noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas
sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt mērķdotācijas rezerves fonda izlietojumu – pašvaldības izglītības iestādēm
EUR 3986 saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem, lai
nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši slimības dēļ promesošu
pedagogu, kā arī pedagogiem, uzsākot darbu vakances aizpildīšanas gadījumā.
2. Piešķirt papildu mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm – pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – VSAOI) EUR 3986 saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā:
Papildu mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam sadale
uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Izglītības iestādes
Papildu mērķdotācija 2014.g. 8 mēnešiem (EUR)

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

251
2155
0
0
0
288
0
690
37
370
195
0

KOPĀ

3986

Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 9.p.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un iepirkuma (ID Nr. BNA 2014/023) procedūras rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iestādei
„Bauskas novada administrācija” EUR 24 197 (divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit
septiņi euro), tajā skaitā administrācijas ēku Uzvaras ielā 1 un Uzvaras ielā 6, Bauskā logu aiļu
siltināšanai EUR 1 983 un administrācijas ēkas Uzvaras ielā 6, Bauskā jumta seguma siltināšanai
EUR 22 214.

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 10.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā
„Par ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Bauskas novada Mūsas ciemā tika īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā”, kas pabeigts 2014.gada janvārī un līdz 2014.gada
30.maijam veikti visi labiekārtošanas darbi. Pēc projekta īstenošanas Mūsas ciemā ir palielinājušās
ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas izmaksas, jo ir izbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas
iekārtas un jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Pamatojoties uz augstāk minēto un lai nodrošinātu komunālās saimniecības ieņēmumu
atbilstību izdevumiem, Mūsas ciemā nepieciešams noteikt lielākus komunālās saimniecības tarifus
atbilstoši citos Gailīšu pagasta ciemos noteiktajam tarifam.
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par ūdenssaimniecību
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
1.pielikumā „Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs” šādus grozījumus:
1.1.
svītrot 9.punktu;
1.2.
svītrot 10.punktā vārdus iekavās „izņemot Mūsu”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 53.p.)
1.pielikums

Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs
(Grozījumi 26.06.2014.)

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.

Pagasts
(ūdenssaimniecības
sistēma(-as))

Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
(Ceraukste )
Ceraukstes pagasts
(Liellauki, Ārce, Mūsa)
Codes pagasts
(Elektriķi, Spiģi, Munči)
Codes pagasts
(Gravas)
Codes pagasts
(Dreņģerkalns, Code – centrs)
Codes pagasts
(Guntas)
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)
Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

0,77
0,63

1,17
0,64

0,54

0,44

0,74

1,00

0,68

-

0,81

1,00

0,55

-

0,46
0,77
0,55
0,54

0,44
0,85
0,98
0,74

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (paraksts)
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A.FELDMANIS

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 11.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mājas pagalms – mūsu
kultūrvides spogulis Bauskā”
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Purviņš” 2014.gada 29.maijā ir iesniegusi
projekta iesniegumu „Mājas pagalms – mūsu kultūrvides spogulis Bauskā”, Pļavu ielā 8, Bauskā,
Bauskas nov. par kopējo summu EUR 4470,14 (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 14
centi). Iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta
iesniegumā paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1., 8.3.,
9.5.un 9.6. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 3182,24 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro, 24
centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pļavu ielā 8, Bauskā, kadastra apzīmējums
4001 005 0215, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, t.sk. apstādījumu izveidošanai,
kanalizācijas aku vāku augstuma regulēšanai, atpūtas vietas izbūvei, labiekārtošanas un
drošības (barjeru) elementu uzstādīšanai.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu EUR 3182,24 nodrošināt no iestādei
„Bauskas novada administrācija” sadaļas „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par būvdarbu veikšanu uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt 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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 12.p.

Par dalību NVA aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) atjauno
pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes,
iemaņas un darba pieredzi. Lai atbalstītu skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, Bauskas novada
pašvaldības iestādēs tiek izveidotas darba vietas. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz
29.augustam, viena skolēna dalības ilgums pasākumā ir 1 mēnesis.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un ikmēneša darba algu darba vadītājam. Otru pusi
mēneša darba algas skolēniem, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no mēneša
darba algas skolēniem un darba vadītājam, maksā darba devējs.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestāžu piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” no 2014.gada 2.jūnija līdz
2014.gada 29.augustam.
2.
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu kopā EUR 8744 (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro)
šādām Bauskas novada pašvaldības iestādēm:
2.1. Bauskas novada Sociālajam dienestam
EUR 486;
2.2. Gailīšu pagasta pārvaldei
EUR 2 187;
2.3. Īslīces pagasta pārvaldei
EUR 2 669;
2.4. Bauskas Valsts ģimnāzijai
EUR 486;
2.5. Griķu pamatskolai
EUR 486;
1.
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2.6. Bauskas novada administrācijas
Saimnieciskajai nodaļai

EUR 2 430.

Pielikumā: Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Pieteikums
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai

Vieta

2014.gada __._______

_________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

_________________________________________________________________________
(juridiskā adrese)

(tālrunis, , fakss, elektroniskā pasta adrese________________-)

bankas nosaukums : ____________________________________
konta Nr.____________________________(turpmāk – pretendents) iesniedz
pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma ”Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanai.
1. Pretendents piedāvā izveidot darba vietas periodā (periods – viens mēnesis):
1.1. no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Darba vietu
skaits

Profesija, profesijas Darba vietas adrese
kods pēc LR
Profesiju klasifikatora

Darba devēja
ikmēneša
finansējums skolēna
darba algai pirms
nodokļu nomaksas 1

Darba
vadītāju
skaits

1.2. no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.jūlijam.
Darba vietu
skaits

Profesija, profesijas Darba vietas adrese
kods pēc LR
Profesiju klasifikatora

Darba devēja
ikmēneša
finansējums skolēna
darba algai pirms
nodokļu nomaksas 1

Darba
vadītāju
skaits

1.3. no 2014.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.augustam.
Darba vietu
skaits

Profesija, profesijas Darba vietas adrese
kods pēc LR
Profesiju klasifikatora

1Norāda

Darba devēja
ikmēneša
finansējums skolēna
darba algai pirms
nodokļu nomaksas 1

Darba
vadītāju
skaits

darba devēja plānoto finansējumu skolēnaikmēneša darba algai pirms nodokļu nomaksas (Nodarbinātības valsts aģentūra
darba devējam piešķir dotāciju skolēnaikmēneša darba algai50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmēra). Darba devējs veic valstī noteikto nodokļu nomaksu par visu skolēna ikmēneša mēneša darba algas apmēru.
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2.

Pretendenta atbildīgā persona pasākuma īstenošanas laikā:
_________________________________
(amats, vārds, uzvārds)

3. Darba vadītāji, kuri palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un
iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē skolēnu darbu un nodrošina skolēnu
uzraudzību darba laikā:
3.1. darba vadītājs –
3.2. darba vadītājs –
(amats, vārds, uzvārds)

3.3. darba devējs apņemas kompensēt šādus skolēnu izdevumus (atzīmēt
atbilstošo):
 apmaksāt pusdienas;
 segt transporta izdevumus;
 citi finansēti izdevumi _____________________________________;
nav paredzēti kompensējamie izdevumi.

4. Pretendents ar savu parakstu apliecina, ka:
4.1. ir reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita
rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
4.2. ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
4.3. pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par Nodarbinātības valsts aģentūras
(turpmāk – Aģentūra) organizēto aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu
noteikumus;
4.4. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis
vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, pēdējo trīs gadu laikā nav
atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
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4.4.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība
kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;
4.4.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
4.4.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
4.4.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma
draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
4.5. ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
4.5.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri
nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (pēdējo trīs gadu laikā);
4.5.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu
pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
4.6. pamatojoties uz tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis
ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu par sadarbību iecietības programmas ietvaros, kandidātu vai
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (pēdējo 12
mēnešu laikā);
4.7. nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu
vai pretendents netiks likvidēts;
4.8. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīves vieta nav Latvijā),
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
4.9.

sniegtā informācija par darba vadītājiem ir patiesa;
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4.10. darba vieta atbilst darba drošības prasībām. Pasākuma īstenošanas vietā ir
atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai;
4.11.pirms darba līguma noslēgšanas ar skolēnu apņemas veikt darba vides riska
novērtējumu un darba aizsardzības pasākumus skolēna darba vietā, par to informējot
vienu no skolēna vecākiem (aizbildni);
4.12.saskaņā ar pieteikumam pievienoto (-iem) skolēna(-u) darba pienākumu
aprakstu (-iem) (skolēna darba pienākumi atbilst Latvijas Republikas Profesiju
klasifikatorā norādītajai profesijai) spēj nodrošināt skolēnu nepārtrauktu
nodarbināšanu visu darba līguma darbības laiku;
4.13. slēgs darba līgumu ar skolēnu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms darba
tiesisko attiecību uzsākšanas.
5. Pieteikuma 2.punktā norādītajai atbildīgajai personai ir tiesības parakstīt ar
pasākuma īstenošanu saistītos dokumentus gadījumā, ja darba devējs nav pieejams.
Pielikumā:
1. Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta
tiesības, kopija uz 2 lp.
2. Skolēna darba pienākumu apraksts (pieteikuma pielikums)
(datēts un apliecināts ar darba devēja parakstu) uz 1 lp.

____________________
(pretendenta nosaukums, amats)

___________________
(vadītāja paraksts)
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_________________
(paraksta atšifrējums)

Pieteikuma pielikums
Darba pienākumu apraksts
Amata nosaukums
Profesijas kods
Amata pienākumi

_____________________ ___________________ __________________
(pretendenta nosaukums, amats)

(vadītāja paraksts)
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(paraksta atšifrējums)

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 13.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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „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 49 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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā

2014.gada 26.jūnijā

Nr.7

Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1„Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam ieņēmumos 23 562 551 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 23 552 496 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 10 055 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu”.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam izdevumos 30 500 394 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 30 486 826 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 13 568 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2014.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2 081 357 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”
4. 8.punktā skaitli un vārdu „..2014.gada 5.februārim” aizstāt ar skaitli un vārdu „...2014.gada
7.jūlijam”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 33 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa programmām
uz 3 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un VSAOI no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam uz 1 lp.
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7. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
(26.06.2014.) uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
(26.06.2014.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums EUR 166 855, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos EUR 146;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos EUR 7 416;
3. palielinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības EUR 3 288;
4. palielinājums valsts budžeta transfertos EUR 156 005, tajā skaitā EUR 27 411 gala
maksājums ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā”; EUR 27 930 starpposma maksājums ERAF projektam „Bauskas pils sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta”; EUR
82 435 starpposma maksājums ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”; EUR 178 gala maksājums ERAF projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā”; EUR 20 489
gala maksājums ELFLA projektam „Multimediju studija jauniešiem”; Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansējums EUR 2 000 projektam „Bauskas novada vēstures unikālās liecības –
19.gs. katafalka restaurācija, 3.kārta”; 2014.gada Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales
kultūras programmas finansējums EUR 730; Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums EUR
9 170 Bauskas pils muzeja īstenotajiem projektiem; EUR 2 689 Kultūras ministrijas
finansējums Bauskas pils muzeja ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrādei; EUR 7 296
valsts budžeta finansējums skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai; precizēts ERAF
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”
finansējums, samazinot iepriekš plānoto par EUR 24 323.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 2 335 261, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums EUR 995 564:
-programmai „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par EUR 2 420 par
revidenta SIA „Revidentu serviss” pakalpojumiem (07.05.2014. Līgums par saskaņoto procedūru
veikšanu Nr.3/2014) no līdzekļu ekonomijas budžeta programmas „Pašvaldības budžeta parāda
darījumi” finansēšanas sadaļā;
-programmai „Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par EUR
8962, tajā skaitā EUR 3 967 domes sēžu audiosistēmas iegādei no budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 09.06.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””) un EUR 4 995 DocLogix sistēmas
paplašināšanas darbiem no līdzekļu ekonomijas budžeta programmas „Pašvaldības budžeta parāda
darījumi” finansēšanas sadaļā;
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-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par EUR 3 126 ceļu satiksmes
negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par EUR 41 713, tajā skaitā EUR 3
166 atlīdzībai sakarā ar apkopējas amata vienības izveidošanu iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskajā nodaļā (pamats: 29.05.2014. Domes lēmums „Par grozījumiem
Bauskas novada administrācijas nolikumā”) no līdzekļu ekonomijas budžeta programmas
„Pašvaldības budžeta parāda darījumi” finansēšanas sadaļā; EUR 10 000 nekustamā īpašuma
Biržu ielā 66, Bauskā, iegādei (pamats: 24.04.2014. Domes lēmums „Par nekustamā īpašuma
Biržu iela 66, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”) no budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās; EUR 24 197 logu aiļu administrācijas ēkās Uzvaras ielā un Uzvaras ielā 6,
Bauskā, un jumta administrācijas ēkas Uzvaras ielā 6, Bauskā, siltināšanai (pamats: 26.06.2014.
Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija””)
no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās; EUR 4 350 skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai, tajā
skaitā EUR 1 920 no valsts budžeta finansējuma un EUR 2 430 no budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs””);
-programmai „Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās
bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par EUR 632 259 informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma iegādei un remontdarbu veikšanai novada izglītības iestādēs no aizņēmuma
līdzekļiem;
-programmai „ERAF projekts „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai””
izdevumu palielinājums par EUR 232 794 no aizņēmuma līdzekļiem;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai””
izdevumu palielinājums par EUR 74 290 no aizņēmuma līdzekļiem.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 282 665:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 950 kārtējiem
izdevumiem no papildu gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 281 715 no aizņēmuma un projekta
finansējuma.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 259 891:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 259 891 no aizņēmuma līdzekļiem.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu samazinājums par EUR 10 944:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu
ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 180, tajā skaitā EUR 178 par transferta pārskaitījumu
uz iestādi „Bauskas novada administrācija” aizņēmuma atmaksai no projekta finansējuma;
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-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta
Jauncodes ciemā”” izdevumu samazinājums EUR 11 124 par būvdarbu kopējo izmaksu
samazinājuma daļu.
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 203 283:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta
Dāviņu ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 203 283 no aizņēmuma līdzekļiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 31 326:
-programmai „Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par EUR 200,
pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par EUR 150, pārkārtojot
budžeta līdzekļus uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 3 915 skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai, tajā skaitā EUR 1 728 no valsts budžeta finansējuma un EUR 2 187
no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””);
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par EUR 350 skolēnu braukšanas
biļešu apmaksai, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmām „Gailīšu pagasta pārvaldes
administrācija” un „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 27 411 par transferta pārskaitījumu uz iestādi
„Bauskas novada administrācija” aizņēmuma atmaksai no projekta finansējuma.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 5 165:
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par EUR 100,
pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 5 165 skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai, tajā skaitā EUR 2 496 no valsts budžeta finansējuma un EUR 2 669
no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””);
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumi EUR 100 skolēnu braukšanas biļešu apmaksai,
pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 3 360:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par EUR 3 360, tajā skaitā
EUR 2 500 tehniskā projekta izstrādei pakalpojuma centra „Mežotne” izveidei (pamats:
29.05.2014. Domes lēmums „Par atbalstu pakalpojuma centra „Mežotne” izveidei un papildu
finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei Bauskas novada pašvaldības iestādei
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„Mežotnes pagasta pārvalde”” ) no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās un EUR 860 kārtējiem
izdevumiem (apkure, apdrošināšana) no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par EUR 367 782:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā”” izdevumu palielinājums par EUR 367 782 no aizņēmuma līdzekļiem.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums par EUR 84 942 darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
(pamats: 29.05.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte””).
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums par EUR 88 kārtējiem izdevumiem
no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par EUR 4 409, tajā skaitā
izdevumu palielinājums EUR 251 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par
papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”); EUR 3 288 projekta „Nordplus Junior 2013”
īstenošanai no projekta finansējuma un EUR 870 skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai, tajā
skaitā EUR 384 no valsts budžeta finansējuma un EUR 486 no budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs””).
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums par EUR 2 155 pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās
(pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”).
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par EUR 288 pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās
(pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”), kā arī
veikta izdevumu EUR 520 pārstrukturizācija no kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem.
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums par EUR 1 690, tajā skaitā
izdevumu palielinājums EUR 1 290 dziļurbuma skalošanai un aprīkojuma iegādei no budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 29.05.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežgaļu pamatskola””) un EUR 400 skolēnu
ekskursijām no nodibinājuma ”Vītolu fonds” finansējuma.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par EUR 2 437, tajā skaitā
izdevumu palielinājums EUR 37 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par
papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”); EUR 1 530 Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” apkures sistēmas rekonstrukcijai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats:
29.05.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Griķu pamatskola”) un EUR 870 skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai, tajā skaitā EUR
384 no valsts budžeta finansējuma un EUR 486 no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats:
26.06.2014. Domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs””).
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Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums par EUR 690 pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās (pamats:
26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”).
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums par EUR 370 pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma gada beigās
(pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”).
Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums par EUR 44 594, tajā skaitā
EUR 195 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas
atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu mērķdotācijas sadali
pedagogu algām”) un EUR 44 399 skolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijai un būvuzraudzībai
no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola””).
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums par EUR 30 005, tajā skaitā EUR
29 934 gāzes apkures katla iegādei un uzstādīšanai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
(pamats: 29.05.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei „Īslīces vidusskola””) un EUR 71 atlīdzībai lietvedības prakses vadītājam no papildus
gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par EUR 795 komunālo
pakalpojumu samaksai no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par EUR 83 kārtējiem
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums
par EUR 1 000 Bauskas un Rundāles novadu 5.Jaunatnes olimpiādes izdevumiem no papildus
gūtajiem pašu ieņēmumiem (dalības maksa: SOS Bērnu ciemats EUR 250; A.Kraukļa piemiņas
fonds EUR 750).
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par EUR 11 859, tajā skaitā EUR
2 689 Bauskas pils muzeja ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrādei no Kultūras ministrijas
finansējuma un EUR 9 170 projektu „Bauskas pilsdrupu centrālā torņa ārsienas bīstamāko
bojājumu novēršana”, „Kurzemes hercogu portreti Bauskas pils muzeja ekspozīcijai” un
„17.gs.kabineta restaurācija” īstenošanai no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma.
Iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums EUR
2 730 projektu „Bauskas novada vēstures unikālās liecības 19. gs. katafalka restaurācija, 3.kārta”
un „Vēsture atdzīvojas „Lejeniekos”” īstenošanai no valsts budžeta finansējuma.
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par EUR 36 110, tajā skaitā
EUR 23 000 telšu iegādei un EUR 13 110 ceremoniju zāles un baleta zāles remontam no budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 29.05.2014. Domes lēmums „Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija no kārtējiem
uz kapitālajiem izdevumiem par EUR 345.
Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums EUR 870
skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai, tajā skaitā EUR 384 no valsts budžeta finansējuma un
EUR 486 no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.06.2014. Domes lēmums „Par
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dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””).
Finansēšanas palielinājums EUR 2 168 406, tajā skaitā:
- naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) samazinājums par EUR 251 410 atbilstoši Domes
lēmumiem par papildu finansējuma piešķīrumiem;
- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par EUR 1 982 780, tajā skaitā palielinājums EUR 199
280 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā” īstenošanai; EUR 203 283 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanai; EUR 232 794 ERAF projekta „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai; EUR 59 444 Bauskas novada izglītības
iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei; EUR 74 290 Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai; EUR 259 891 ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai; EUR
367 782 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā” īstenošanai; EUR 572 815 Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai; EUR 13 199 ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā” īstenošanai;
- aizņēmuma atmaksas (-) palielinājums par EUR 65 784, tajā skaitā EUR 27 411 ERAF projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” no projekta
finansējuma; EUR 27 930 ERAF projektam „Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras
mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta” no projekta finansējuma; EUR 178 ERAF projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā” no projekta
finansējuma, EUR 20 489 ELFLA projektam „Multimediju studija jauniešiem” no projekta
finansējuma; EUR 357 ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes
pagasta Jauncodes ciemā” no projekta finansējuma un samazinājums EUR 10 581 aizņēmumu
atmaksā no pašvaldības finansējuma.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi EUR 23 552 496;
finansēšana EUR 6 934 330;
pamatbudžeta izdevumi EUR 30 486 826.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums par EUR 8 685, tajā skaitā :
Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par EUR 8 000, tajā
skaitā Bauskas pilsētas 405 gadu jubilejas pasākumam EUR 2 000, ziedojums saņemts no SEB
bankas un EUR 6 000 naudas balvām Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu 9.klašu
absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem, ziedojums saņemts no SIA „Gaižēni” EUR 3
000 un SIA “Tunkūni” EUR 3 000.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par EUR 285 audzēkņu
ekskursijai uz Līvu Akvaparku (ieejas biļešu iegādei un degvielas izmaksām), ziedojums saņemts
no fiziskas personas.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par EUR 400 ceļa izdevumu
segšanai skolēnu braucienam uz Vāciju, ziedojums saņemts no SIA “Bauskas alus”.
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Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi EUR 10 055;
finansēšana EUR 3 513;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi EUR 13 568.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Bauskas novada d
saistošajiem

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.gadam

201
2014.gada budžets

Nosaukums

1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI

grozījumi

23 387 011

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

175 540

23 385 641

166 855

12 151 565
205 939
1 132 477
20 127
9 875 533

146
7 416
3 288
156 005

77
108

108
9 480

Valsts budžeta transferti

2

867

156
005

872

317
Pašvaldību budžetu transferti

558

1.2. Speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.

KOPĒJIE IZDEVUMI

558

1 370

8 685

1 370

8 685

28 156 448

2 343 946

2.1. Pamatbudžeta izdevumi

28 151 565

2 335 261

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

19 023 446
9 128 119

746 218
1 589 043

2.2. Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

4.

4 883

8 685

1 777
3 106

8 685

FINANSIĀLĀ BILANCE

- 4 769 437

-

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

-

FINANSĒŠANA

4 765 924
3 513

4 769 437

Pamatbudžets
Speciālais budžets

4 765 924
3 513

Domes priekšsēdētājs
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2 168 406
2 168 406
-

2 168 406
2 168 406

3

-

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2014.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

23 385 641

Nodokļu ieņēmumi

12 151 565

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

10 279 409
1 727 223
1 324

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

124

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

191

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

908

273
129

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

43 198
101 735

Nenodokļu ieņēmumi

205 939

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

15
15 357
46 953
616
142 998

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi

1 132 477
20 127
9 875 533

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

77 108
9 480 867
317 558

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Vispārējie valdības dienesti

28 151 565
1 633 376

t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

125 526

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
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149 617
5 244 578
2 272 125
3 501 057

-

Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

1 451
2 941 513
10 309 768
2 098 080

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā

28 151 565

Uzturēšanas izdevumi

19 023 446

Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

17 769 808
84 985
670 804
497 849

Kapitālie izdevumi

9 128 119

Finansēšana

4 765 924

Budžeta līdzekļu izmaiņas

1 064 860
3 793

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

504

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

644

2 728

Aizņēmumi (neto)

410

3 785 938
6 615

Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs
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175
237

2 829

-

84 874

780
784

Bauska
sai

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

Funkciju
klasifikācijas
kods

Nosaukums

2014.gada
pamatbudžets

grozīju

24 867
Resursi izdevumu segšanai

475

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 46
19 854 986

1 29

3 442
valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

487

986

Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

101 735
17 410
1 071 496
19 127

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

77 108
3 421 220
304 393

15

28 151
Izdevumi - kopā

565

2 33
19 023

Uzturēšanas izdevumi

446

Kārtējie izdevumi

74
17 769 808

74

11 110
Atlīdzība

143

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

902
3 343

640

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

84 985
670 804
117

Subsīdijas un dotācijas

093

553

Sociālie pabalsti

711

Transferti

450

497 849
244

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

752

238

144

9

Pārējie norēķini
Transferts uz valsts budžetu
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

77

960

-

318

2

500

-

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

175

Kapitālie izdevumi

119

Finansēšana

090

2
-

9 128

1 58
3 284

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

87

-

563 709
5 549 618
2 829 237 -

93
6

Konsolidācija
536

41

Resursi izdevumu segšanai
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

41 536

41

Izdevumi - kopā

536

Uzturēšanas izdevumi

-

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

-

2

-

2

-

2

41 536

-

2

41 536

-

2

536

41

946

Bauskas novada administrācija
8 991
Resursi izdevumu segšanai

600

12

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

6 389 257
101 735
12 164
83 421
19 127

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

77 108
1 962 859
304 393
41 536

4

5

2

11 802
Izdevumi - kopā

506

Uzturēšanas izdevumi

749

99
5 464

Kārtējie izdevumi

61
4 646 534

61

1 905
Atlīdzība

687

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

78

562

84 459
235 907

106
Subsīdijas un dotācijas

710

129

Sociālie pabalsti

197

Transferti

-

497 849
244

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

752

238

144

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

960

-

318

2

500

2

175

-

6 337
Kapitālie izdevumi

757

Finansēšana

906

38
2 810

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

01.110

-

87
88 112
5 549 618
2 826 824 -

93
6

Bauskas novada administrācija
1 212
Resursi izdevumu segšanai

852

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 212 852

1 212
Izdevumi- kopā

852
1 212

Uzturēšanas izdevumi

425

Kārtējie izdevumi

1 172 157
1 034

Atlīdzība

811

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

40 268
1

Subsīdijas un dotācijas

920

Sociālie pabalsti

348

38

Kapitālie izdevumi
01.720

427

Pašvaldības budžeta parāda darījumi
2 951
Resursi izdevumu segšanai

824

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība

79

6
1 788 917 19 127

1

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

77 108
1 025 136
41 536

4
2

125
Izdevumi- kopā

000
125

Uzturēšanas izdevumi

000

Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

01.890

40 541
84 459

Finansēšana

2 826
824

-

6

Aizņēmumu atmaksa

-

-

6

2 826 824

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai

328

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

328

Izdevumi- kopā

328

Uzturēšanas izdevumi

328

Kārtējie izdevumi

03.390

328

Dzimtsarakstu nodaļa
60
Resursi izdevumu segšanai

227

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

53 613
3 484
3 130

60
Izdevumi- kopā

227

Uzturēšanas izdevumi

227

60
Kārtējie izdevumi

51 912
48

Atlīdzība

494

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 315
8

Sociālie pabalsti

03.600

315

Sabiedriskās kārtības nodaļa
84
Resursi izdevumu segšanai

094

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

80

81 817

Nenodokļu ieņēmumi

2 277

84
Izdevumi- kopā

094
81

Uzturēšanas izdevumi

486

Kārtējie izdevumi

81 486
63

Atlīdzība

301

2
Kapitālie izdevumi

04.110

608

ELFLA projekts "Tirdzniecības stendu izveide Bauskas
pilsētā"
10
Resursi izdevumu segšanai

721

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

4 625
6 096

12
Izdevumi- kopā

245

Kapitālie izdevumi

245

Finansēšana

524

12

1
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

04.430

1 524

Būvvalde
98
Resursi izdevumu segšanai

852

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

48 299
6 403
7 115
37 035

98
Izdevumi- kopā

852

Uzturēšanas izdevumi

998

97
Kārtējie izdevumi

97 998
88

Atlīdzība

949

Kapitālie izdevumi
04.510

854

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
81

720
Resursi izdevumu segšanai

961

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

163 907
557 054

753
Izdevumi- kopā

956
710

Uzturēšanas izdevumi

558

Kārtējie izdevumi

710 558

43
Kapitālie izdevumi

398

Finansēšana

995

32
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

04.510

32 995

ERAF projekts "Tranzītielas sakārtošana Bauskā"
16
Resursi izdevumu segšanai

823

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

16 823

3 527
Izdevumi- kopā

342

Kapitālie izdevumi

342

3 527

3 510
Finansēšana

519

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

04.510

30 101
3 480 418

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

159

Valsts budžeta transferti

216 159

566
Izdevumi- kopā

159

23
566

Kapitālie izdevumi

159

23
350

Finansēšana
Aizņēmuma saņemšana

04.600

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
82

000

23
350 000

23

138
Resursi izdevumu segšanai

740

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

135 447
3 293

138
Izdevumi- kopā

740

Uzturēšanas izdevumi

181

80
Kārtējie izdevumi

80 181
32

Atlīdzība

030

58
Kapitālie izdevumi
04.730

559

Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta
1
Resursi izdevumu segšanai

221

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 221

97
Izdevumi- kopā

596

Uzturēšanas izdevumi

531

4
Kārtējie izdevumi

4 531

93
Kapitālie izdevumi

065
96

Finansēšana

375

Aizņēmuma saņemšana

04.730

96 375

Tūrisms
49
Resursi izdevumu segšanai

688

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

38 996
1 138
9 554

49
Izdevumi- kopā

688

Uzturēšanas izdevumi

977

48
Kārtējie izdevumi

48 977
35

Atlīdzība

259

83

954

Kapitālie izdevumi
05.100

711

Atkritumu apsaimniekošana
101
Resursi izdevumu segšanai

735

Nodokļu ieņēmumi

101 735

101
Izdevumi- kopā

735
101

Uzturēšanas izdevumi

735

Kārtējie izdevumi

05.200

101 735

Notekūdeņu apsaimniekošana
46
Resursi izdevumu segšanai

329

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

46 329

133
Izdevumi- kopā

315
46

Uzturēšanas izdevumi

329

Kārtējie izdevumi

46 329

86
Kapitālie izdevumi

986
86

Finansēšana

986

Aizņēmuma saņemšana

05.200

86 986

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts "Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai"
438
Izdevumi- kopā

353

7
9

Uzturēšanas izdevumi

176

Kārtējie izdevumi

9 176

429
Kapitālie izdevumi

177

7
438

Finansēšana

353

Aizņēmuma saņemšana

7
438 353

84

7

05.300

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra"
9
Resursi izdevumu segšanai

960

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 960

9
Izdevumi- kopā

960

Uzturēšanas izdevumi

960

9
Transferti

9 960
9

Pārējie norēķini

06.200

960

Attīstības un plānošanas nodaļa
132
Resursi izdevumu segšanai

873

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

132 873

132
Izdevumi- kopā

873
132

Uzturēšanas izdevumi

873

Kārtējie izdevumi

130 373
107

Atlīdzība

608

Transferti

2 500

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

06.200

2
500

Projektu sagatavošanas izdevumiem
160
Resursi izdevumu segšanai

853

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

160 853

160
Izdevumi- kopā

853

Uzturēšanas izdevumi

818

10
Kārtējie izdevumi
Transferti

10 500
318

Transferts uz valsts pamatbudžetu

318

150
Kapitālie izdevumi
06.400

035

Ielu apgaismošana
85

123
Resursi izdevumu segšanai

814

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

123 814

123
Izdevumi- kopā

814

Uzturēšanas izdevumi

670

103
Kārtējie izdevumi

103 670

20
Kapitālie izdevumi
06.600

144

Teritoriju apsaimniekošana
883
Resursi izdevumu segšanai

895

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

883 895

883
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

895
873 935
873 935

Kārtējie izdevumi

9
Kapitālie izdevumi
06.600

960

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
78
Resursi izdevumu segšanai

302

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

56 532
21 770

80
Izdevumi- kopā

128

Uzturēšanas izdevumi

128

80
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

50 248
29 880
29

Subsīdijas un dotācijas

880

1
Finansēšana

826

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

1 826

Saimnieciskā nodaļa
407
Resursi izdevumu segšanai

190
86

4

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

365 015
42 175

3

407
Izdevumi- kopā

190

Uzturēšanas izdevumi

605

4
405

Kārtējie izdevumi

3
405 605

3

205
Atlīdzība

599

516

1
Kapitālie izdevumi
06.600

585

1

Autotransports
298
Resursi izdevumu segšanai

509

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

298 509

605
Izdevumi- kopā

441

Uzturēšanas izdevumi

509

298
Kārtējie izdevumi

298 509
190

Atlīdzība

218

306
Kapitālie izdevumi

932
306

Finansēšana

932

Aizņēmuma saņemšana

07.230

306 932

Pasākumi mutes veselības veicināšanas jomā
1
Resursi izdevumu segšanai

451

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 451

1
Izdevumi- kopā

451

Uzturēšanas izdevumi

451

1
Kārtējie izdevumi

1 451

Atlīdzība

08.100

534

ELFLA projekts "Sporta inventāra piegāde un
uzstādīšana"
87

19
Izdevumi- kopā

086
19

Kapitālie izdevumi

086

Finansēšana

086

19
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

08.100

4 903
14 183

ELFLA projekts "Aktīvās atpūtas zonu izveide Bauskas
novadā"
21
Resursi izdevumu segšanai

972

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

13 776
8 196

24
Izdevumi- kopā

021

Kapitālie izdevumi

021

24

2
Finansēšana

049

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.100

2 049

ELFLA projekts "Bauskas apkārtnes velomaršrutu
infrastruktūras pilnveidošana"
5
Resursi izdevumu segšanai

796

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

2 724
3 072

6
Izdevumi- kopā

564

Kapitālie izdevumi

564

Finansēšana

768

6

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.210

768

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"
37
Resursi izdevumu segšanai

224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

88

35 049

Valsts budžeta transferti

2 175

125
Izdevumi- kopā

028
14

Uzturēšanas izdevumi

110

Kārtējie izdevumi
Transferti

11 935
2 175

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

175

Kapitālie izdevumi

918

2

110
87
Finansēšana

804

Aizņēmuma saņemšana

08.220

87 804

ERAF projekts "Bauskas pils- sociālekonomiski nozīmīga
kultūras mantojuma objekta- atjaunošanas II kārta"
601
Izdevumi- kopā

476

Uzturēšanas izdevumi

069

9
Kārtējie izdevumi

9 069

592
Kapitālie izdevumi

407
601

Finansēšana

476

Aizņēmuma saņemšana

08.230

601 476

ELFLA projekts "Bauskas novada kultūras centru
infrastruktūras uzlabošana"
35
Izdevumi- kopā

535
35

Kapitālie izdevumi

535

Finansēšana

535

35
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

08.230

ELFLA projekts "Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana"

89

5 122
30 413

2
Izdevumi- kopā

596
2

Kapitālie izdevumi

596

Finansēšana

596

2
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.230

2 596

ELFLA projekts "Tehniskās jaunrades aktivitāšu
ieviešana Bauskas novadā"
14
Izdevumi- kopā

875

Kapitālie izdevumi

875

14

14
Finansēšana

875

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

08.230

2 049
12 826

ELFLA projekts "Multimediju studija jauniešiem"
5
Izdevumi- kopā

701

Kapitālie izdevumi

701

5

5
Finansēšana

701

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

08.290

309
5 392

Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu
īstenošanai
15
Resursi izdevumu segšanai

639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 639

15
Izdevumi- kopā

639

Uzturēšanas izdevumi

639

15
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

15 639
15

Subsīdijas un dotācijas

08.290

639

V.Plūdoņa piemiņas vietas izveide
90

84
Resursi izdevumu segšanai

362

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

84 362

84
Izdevumi- kopā

362

Uzturēšanas izdevumi

427

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

427
427

83
Kapitālie izdevumi

09.100

935

ERAF projekts "Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība"
1
Izdevumi- kopā

996

Uzturēšanas izdevumi

996

1
Kārtējie izdevumi

1 996

1
Finansēšana

996

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

09.210

63
1 933

Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekts
"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs"
7
Resursi izdevumu segšanai

213

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 213

7
Izdevumi- kopā

213

Kapitālie izdevumi

213

7

09.600

Skolēnu pārvadājumi
129
Resursi izdevumu segšanai

123

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

129 123

129
Izdevumi- kopā

123
91

129
Uzturēšanas izdevumi

123

Kārtējie izdevumi

09.600

129 123

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija
21
Resursi izdevumu segšanai

424

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

21 424

61
Izdevumi- kopā

014

63
40

Uzturēšanas izdevumi

738

Kārtējie izdevumi

57
40 738

57

20
Kapitālie izdevumi

276

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

590

5
39
3 063
36 527

Aizņēmuma saņemšana

09.810

63

Izglītības nodaļa
144
Resursi izdevumu segšanai

704

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

139 904
4 800

144
Izdevumi- kopā

704
144

Uzturēšanas izdevumi

704

Kārtējie izdevumi

123 736
97

Atlīdzība

475

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

20 968
20

Sociālie pabalsti

09.820

968

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
244
Resursi izdevumu segšanai

752

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

92

18 063
226 689

63

244
Izdevumi- kopā

752
244

Uzturēšanas izdevumi

752

Transferti

244 752
244

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

09.820

752

Mācību literatūras iegāde
58
Resursi izdevumu segšanai

677

Valsts budžeta transferti

58 677

58
Izdevumi- kopā

677
5

Uzturēšanas izdevumi

879

Kārtējie izdevumi

5 879

52
Kapitālie izdevumi

10.200

798

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

571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

3
Izdevumi- kopā

571
3

Uzturēšanas izdevumi

571

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

343
3 228
3

Sociālie pabalsti

10.200

228

ELFLA projekts "Pansionāta "Derpele" remontdarbi
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai"
51
Resursi izdevumu segšanai

645

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

26 033
25 612

51
Izdevumi- kopā

645
51

Kapitālie izdevumi

645
93

10.500

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"
60
Resursi izdevumu segšanai

682

Valsts budžeta transferti

60 682

61
Izdevumi- kopā

426
61

Uzturēšanas izdevumi

426

Kārtējie izdevumi

3 515
1

Atlīdzība

409

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

57 911
57

Sociālie pabalsti

911

Finansēšana

744

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

744

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
297
Resursi izdevumu segšanai

415

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

266 300
31 115

297
Izdevumi- kopā

415
297

Uzturēšanas izdevumi

415

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

59 271
59

Subsīdijas un dotācijas

271

Transferti

238 144
238

Norēķini par socālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

144

Izglītība

09.000

9 523
Resursi izdevumu segšanai

585

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

17
9 256 555

16

3 442
valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

487

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Ārvalstu finanšu palīdzība

986

261 407
5 623
-

9 651
Izdevumi- kopā

963
94

17

8 560
Uzturēšanas izdevumi

823

Kārtējie izdevumi

9
8 553 485

9

6 288
Atlīdzība

532

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

142
3 343

640

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 338
7

Sociālie pabalsti

338

-

1 091
Kapitālie izdevumi

140

Finansēšana

378

7
128

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.100

128 378

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
575
Resursi izdevumu segšanai

879

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

529 271
72

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

190

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

46 608

578
Izdevumi- kopā

802
578

Uzturēšanas izdevumi

802

Kārtējie izdevumi

578 802
406

Atlīdzība

131

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

72
193

2
Finansēšana

923

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.100

2 923

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
674
Resursi izdevumu segšanai

063

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8
613 433

8

71
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

051

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 630

678
Izdevumi- kopā

854

8
678

Uzturēšanas izdevumi

454
95

8

Kārtējie izdevumi

678 454

8

497
Atlīdzība

042

942
71

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

051

400
4

Finansēšana

791

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 791

Bauskas Valsts ģimnāzija
1 605
Resursi izdevumu segšanai

304

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 594 956
287

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

544

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Ārvalstu finanšu palīdzība

4 725
5 623
-

1 623
Izdevumi- kopā

837
614

Uzturēšanas izdevumi

515

Kārtējie izdevumi

614 347
460

Atlīdzība

466

121
288

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

744

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

168
168

-

1 009
Kapitālie izdevumi

322

Finansēšana

533

18
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

18 533

Bauskas Valsts ģimnāzija
601
Resursi izdevumu segšanai

104

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

594 956
287

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

96

544

4 725
1 423

604
Izdevumi- kopā

601
599

Uzturēšanas izdevumi

877

Kārtējie izdevumi

599 709
460

Atlīdzība

466

121
288

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

744

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

168
168

4
Kapitālie izdevumi

724

Finansēšana

497

3
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

3 497

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

200

Valsts budžeta transferti

4 200

14
Izdevumi- kopā

065
9

Uzturēšanas izdevumi

467

Kārtējie izdevumi

9 467

4
Kapitālie izdevumi

598

Finansēšana

865

9
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

9 865

Bauskas Valsts ģimnāzija- projekts "Nordplus Junior
2013"
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība

5
Izdevumi- kopā

171
5

Uzturēšanas izdevumi

171

Kārtējie izdevumi

5 171

97

-

5
Finansēšana

171

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

5 171

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

1 000
Izdevumi- kopā

000

Kapitālie izdevumi

000

1 000

09.210

Bauskas sākumskola
441
Resursi izdevumu segšanai

944

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

441 944
222

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

524

446
Izdevumi- kopā

971
441

Uzturēšanas izdevumi

848

Kārtējie izdevumi

441 848

-

310
Atlīdzība

862

288
223

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

328

5
Kapitālie izdevumi

123

Finansēšana

027

5
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 027

Bauskas 2.vidusskola
832
Resursi izdevumu segšanai

807

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

829 882
384

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

005

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

155

2 925

849
Izdevumi- kopā

221
98

839
Uzturēšanas izdevumi

836

Kārtējie izdevumi

839 836
587

Atlīdzība

105

155
384

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

544

9
Kapitālie izdevumi

385
16

Finansēšana

414

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

16 414

Bauskas 2.vidusskola
832
Resursi izdevumu segšanai

807

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

829 882
384

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

005

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

155

2 925

838
Izdevumi- kopā

965
829

Uzturēšanas izdevumi

580

Kārtējie izdevumi

829 580
587

Atlīdzība

105

155
384

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

544

9
Kapitālie izdevumi

385
6

Finansēšana

158

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

6 158

Bauskas 2.vidusskola - Grundtvig apakšprogrammas
Mācību partnerības projekts „Learning Positive
Discipline”
10
Izdevumi- kopā

256

Uzturēšanas izdevumi

256

10
Kārtējie izdevumi

10 256

10
Finansēšana

256

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

99

10 256

09.210

Bauskas pilsētas pamatskola
449
Resursi izdevumu segšanai

066

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

444 798
209

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

182

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 268

454
Izdevumi- kopā

688
436

Uzturēšanas izdevumi

298

Kārtējie izdevumi

436 298
309

Atlīdzība

198
210

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

584

18
Kapitālie izdevumi

390

Finansēšana

622

5
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

5 622

Mežgaļu pamatskola
298
Resursi izdevumu segšanai

463

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

291 835
104

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

116

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 628

302
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

328
299 532
299 532

Kārtējie izdevumi

229
Atlīdzība

729

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

104
855

2
Kapitālie izdevumi

796
3

Finansēšana

865

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

Griķu pamatskola

100

3 865

472
Resursi izdevumu segšanai

177

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

459 059
121

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

246

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

37

13 118

478
Izdevumi - kopā

605
477

Uzturēšanas izdevumi

182

Kārtējie izdevumi

477 182
356

Atlīdzība

273

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

907
123

879

1
Kapitālie izdevumi

423
6

Finansēšana

428

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

6 428

Codes pamatskola
325
Resursi izdevumu segšanai

745

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

316 705
119

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

667

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

690

9 040

330
Izdevumi - kopā

525

Uzturēšanas izdevumi

889

328
Kārtējie izdevumi

328 889
229

Atlīdzība

028

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

120
120

661

1
Kapitālie izdevumi

636

Finansēšana

780

4
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Uzvaras vidusskola

101

4 780

664
Resursi izdevumu segšanai

323

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

641 418
179

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

132

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

22 905

669
Izdevumi - kopā

648

Uzturēšanas izdevumi

679

663
Kārtējie izdevumi

663 679
442

Atlīdzība

286

179

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

132

5
Kapitālie izdevumi

969
5

Finansēšana

325

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

5 325

Uzvaras vidusskola
664
Resursi izdevumu segšanai

323

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

641 418
179

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

132

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 905

668
Izdevumi - kopā

058

Uzturēšanas izdevumi

089

662
Kārtējie izdevumi

662 089
442

Atlīdzība

286
179

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

132

5
Kapitālie izdevumi

969

Finansēšana

735

3
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

3 735

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"

1
Izdevumi - kopā

590
102

1
Uzturēšanas izdevumi

590

Kārtējie izdevumi

1 590

1
Finansēšana

590

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

1 590

Pamūšas speciālā internātpamatskola
497
Resursi izdevumu segšanai

914

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

494 914
494

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

914

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

506
Izdevumi - kopā

236

Uzturēšanas izdevumi

502

500
Kārtējie izdevumi

500 502
386

Atlīdzība

809
386

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

809

5
Kapitālie izdevumi

734

Finansēšana

322

8
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

8 322

Īslīces vidusskola
635
Resursi izdevumu segšanai

771

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3
635 707

2

225
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

759

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64

644
Izdevumi - kopā

642

3
641

Uzturēšanas izdevumi

227

Kārtējie izdevumi

641 227
498

Atlīdzība

958

71
230

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

103

599

3
Kapitālie izdevumi

415

Finansēšana

871

2
8

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

8 871

Mežotnes internātvidusskola
253
Resursi izdevumu segšanai

838

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

247 433
212

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

477

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 405

274
Izdevumi - kopā

142
273

Uzturēšanas izdevumi

642

Kārtējie izdevumi

273 642
208

Atlīdzība

096
208

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

096

500
20

Finansēšana

304

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

20 304

Mežotnes pamatskola
255
Resursi izdevumu segšanai

199

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

247 944
105

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

237

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 255

259
Izdevumi - kopā

673

Uzturēšanas izdevumi

421

258
Kārtējie izdevumi

258 421
195

Atlīdzība

963
105

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

243

1
Kapitālie izdevumi

252
104

4
Finansēšana

474

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

4 474

Ozolaines pamatskola
271
Resursi izdevumu segšanai

086

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4
265 602

4

114
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

965

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195

5 484

271
Izdevumi - kopā

104

4
269

Uzturēšanas izdevumi

966

Kārtējie izdevumi

269 966
205

Atlīdzība

540

280
114

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

965

1
Kapitālie izdevumi

138

Finansēšana

18

4

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18

Vecsaules pamatskola
472
Resursi izdevumu segšanai

898

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

451 182
174

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

370

21 716

473
Izdevumi - kopā

183
466

Uzturēšanas izdevumi

564

Kārtējie izdevumi

466 564
353

Atlīdzība

533

370
174

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

073

6
Kapitālie izdevumi

619

Finansēšana

285
105

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

285

Vecsaules pamatskola
472
Resursi izdevumu segšanai

898

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

451 182
174

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

370

21 716

472
Izdevumi - kopā

934

Uzturēšanas izdevumi

315

466
Kārtējie izdevumi

466 315
353

Atlīdzība

533

370
174

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

073

6
Kapitālie izdevumi

619

Finansēšana

36

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

36

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

249
249

Kārtējie izdevumi

09.510

249

Finansēšana

249

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

249

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
304
Resursi izdevumu segšanai

169

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

299 369
155

valsts budžeta dotācija

454

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 800

307
Izdevumi- kopā

483

Uzturēšanas izdevumi

483

307
Kārtējie izdevumi

300 313

106

239
Atlīdzība

596
155

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

454

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 170
7

Sociālie pabalsti

170

3
Finansēšana

314

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

3 314

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
177
Resursi izdevumu segšanai

406

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

164 616
43

valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

070

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 790

178
Izdevumi- kopā

602
175

Uzturēšanas izdevumi

564

Kārtējie izdevumi

175 564
98

Atlīdzība

462

888
43

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

283

3
Kapitālie izdevumi

038
1

Finansēšana

196

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

1 196

Bauskas Mākslas skola
60
Resursi izdevumu segšanai

611

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 951
32

valsts budžeta dotācija

055

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 660

61
Izdevumi- kopā

975

Uzturēšanas izdevumi

975

61
Kārtējie izdevumi

61 975
55

Atlīdzība

767

107

32
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

321

1
Finansēšana

364

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

1 364

Bauskas Mūzikas skola
254
Resursi izdevumu segšanai

922

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

237 536
113

valsts budžeta dotācija

826

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 386

261
Izdevumi- kopā

444
246

Uzturēšanas izdevumi

444

Kārtējie izdevumi

246 444
217

Atlīdzība

688
113

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

826

15
Kapitālie izdevumi

000

Finansēšana

522

6
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 522

Bauskas novada bāriņtiesa

10.400

105
Resursi izdevumu segšanai

293

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

100 882
4 411

106
Izdevumi- kopā

142
106

Uzturēšanas izdevumi

142

Kārtējie izdevumi

106 142
97

Atlīdzība

678

Finansēšana

849

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

Bauskas novada Sociālais dienests
108

-

1 116
267

751
Resursi izdevumu segšanai

182

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

674 832
1 373
74 977

882
Izdevumi- kopā

197
872

Uzturēšanas izdevumi

092

Kārtējie izdevumi

505 882
412

Atlīdzība

130

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

870

366 210
5

Subsīdijas un dotācijas

688

360

Sociālie pabalsti

522

-

10
Kapitālie izdevumi

105

Finansēšana

015

131
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

131 015

Bauskas novada Sociālais dienests
631
Resursi izdevumu segšanai

287

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

622 314
1 373
7 600

752
Izdevumi- kopā

054

Uzturēšanas izdevumi

949

741
Kārtējie izdevumi

375 739
332

Atlīdzība

384

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

870

366 210
5

Subsīdijas un dotācijas

688

Sociālie pabalsti

522

360

10
Kapitālie izdevumi

105

Finansēšana

767

120
109

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

120 767

ESF projekts "Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas novadā"
54
Resursi izdevumu segšanai

314

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

36 771
17 543

63
Izdevumi- kopā

174

Uzturēšanas izdevumi

174

63
Kārtējie izdevumi

63 174
49

Atlīdzība

690

8
Finansēšana

860

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

8 860

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
49
Resursi izdevumu segšanai

834

Valsts budžeta transferti

49 834

50
Izdevumi- kopā

832
50

Uzturēšanas izdevumi

832

Kārtējie izdevumi

50 832
18

Atlīdzība

10.700

615

Finansēšana

998

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

998

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas
novadā"
15
Resursi izdevumu segšanai

747

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 747

16
Izdevumi- kopā

137
110

16
Uzturēšanas izdevumi

137

Kārtējie izdevumi

16 137
11

Atlīdzība

441

Finansēšana

390

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

390

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

261
Resursi izdevumu segšanai

143

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

258 753
2 390

261
Izdevumi- kopā

157
258

Uzturēšanas izdevumi

267

Kārtējie izdevumi

244 446
127

Atlīdzība

320

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13 821
4

Subsīdijas un dotācijas

268

Sociālie pabalsti

553

9

2
Kapitālie izdevumi

890

Finansēšana

14

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14

Bauskas Centrālā bibliotēka

08.210

497
Resursi izdevumu segšanai

900

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

497 224
676

502
Izdevumi- kopā

173
467

Uzturēšanas izdevumi

374

Kārtējie izdevumi

467 374
384

Atlīdzība

557

111

34
Kapitālie izdevumi

799

Finansēšana

273

4
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.220

4 273

Bauskas pils muzejs
290
Resursi izdevumu segšanai

515

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

1
217 465
66 220
6 830

1

293
Izdevumi- kopā

701

Uzturēšanas izdevumi

201

1
283

Kārtējie izdevumi

283 201
202

Atlīdzība

093

10
Kapitālie izdevumi

500
3

Finansēšana

186

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.220

3 186

Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
224
Resursi izdevumu segšanai

397

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

215 644
5 543
3 210

237
Izdevumi- kopā

440
234

Uzturēšanas izdevumi

807

Kārtējie izdevumi

234 807
185

Atlīdzība

780

2
Kapitālie izdevumi

633

Finansēšana

043

13
112

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 043

Bauskas Kultūras centrs

08.230

418
Resursi izdevumu segšanai

151

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

3
400 451
17 700

3

419
Izdevumi- kopā

013

3
417

Uzturēšanas izdevumi

438

Kārtējie izdevumi

1
412 068

1

228
Atlīdzība

952

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 370
5

Sociālie pabalsti

370

1
Kapitālie izdevumi

575

Finansēšana

862

2

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

862

Pansionāts "Derpele"

10.200

693
Resursi izdevumu segšanai

538

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

433 659
259 879

695
Izdevumi - kopā

684
687

Uzturēšanas izdevumi

782

Kārtējie izdevumi

664 730
439

Atlīdzība

902

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

23 052
23

Sociālie pabalsti

052

7
Kapitālie izdevumi

902
2

Finansēšana

146

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

113

2 146

Brunavas pagasta pārvalde
445
Resursi izdevumu segšanai

465

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

28
212 276
68
22 493
210 628

19

8

446
Izdevumi - kopā

602

Uzturēšanas izdevumi

802

28
209

Kārtējie izdevumi

207 041
113

Atlīdzība

671

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

460

2 761
2

Sociālie pabalsti

761

-

236
Kapitālie izdevumi

800

Finansēšana

137

28
1

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

1 137

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
32
Resursi izdevumu segšanai

760

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

32 692
68

33
Izdevumi - kopā

897

Uzturēšanas izdevumi

897

33
Kārtējie izdevumi

33 008
25

Atlīdzība

289

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

889
889

1
Finansēšana

137

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā"
114

1 137

210
Resursi izdevumu segšanai

628

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

28
210 628

19
8

210
Izdevumi - kopā

628

28
210

Kapitālie izdevumi

05.200

628

28

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu
ciemā
19
Resursi izdevumu segšanai

920

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 920

19
Izdevumi - kopā

920

Kapitālie izdevumi

920

19

06.400

Ielu apgaismošana
1
Resursi izdevumu segšanai

780

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 780

1
Izdevumi - kopā

780

Uzturēšanas izdevumi

780

1
Kārtējie izdevumi

06.600

1 780

Īpašumu apsaimniekošana
106
Resursi izdevumu segšanai

556

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

105 008
1 548

106
Izdevumi - kopā

556

Uzturēšanas izdevumi

304

100
Kārtējie izdevumi

100 304
48

Atlīdzība

748

115

6
Kapitālie izdevumi
06.600

252

Teritoriju apsaimniekošana
17
Resursi izdevumu segšanai

515

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

17 515

17
Izdevumi - kopā

515
17

Uzturēšanas izdevumi

515

Kārtējie izdevumi

17 515
6

Atlīdzība

06.600

957

Komunālā saimniecība
24
Resursi izdevumu segšanai

928

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

4 133
20 795

24
Izdevumi - kopā

928

Uzturēšanas izdevumi

928

24
Kārtējie izdevumi

24 928
10

Atlīdzība

08.290

153

Kultūras pasākumi
29
Resursi izdevumu segšanai

506

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

29 356

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

150

Izdevumi - kopā

506

29
29
Uzturēšanas izdevumi

506

Kārtējie izdevumi

29 506
22

Atlīdzība

09.600

524

Skolēnu pārvadājumi
1
Resursi izdevumu segšanai

872

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

116

1 872

1
Izdevumi - kopā

872
1

Uzturēšanas izdevumi

872

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 872
1

Sociālie pabalsti

872

Ceraukstes pagasta pārvalde
375
Resursi izdevumu segšanai

882

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

25
119 039
100
47 694
209 049

25

398
Izdevumi - kopā

948

25
160

Uzturēšanas izdevumi

430

Kārtējie izdevumi

155 994
82

Atlīdzība

274

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

4 436
4

Sociālie pabalsti

436

-

238
Kapitālie izdevumi

518

25
23

Finansēšana

066

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

23 066

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
33
Resursi izdevumu segšanai

289

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

33 189
100

33
Izdevumi - kopā

908

Uzturēšanas izdevumi

908

33
Kārtējie izdevumi

33 315
26

Atlīdzība

694

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

593
593

117

Finansēšana

619

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

619

Notekūdeņu apsaimniekošana
7
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

099

Kārtējie izdevumi

7
Kapitālie izdevumi

099

7

Finansēšana

099

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

7 099

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā"
209
Resursi izdevumu segšanai

049

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

25

25
209 049

214
Izdevumi - kopā

344

25
214

Kapitālie izdevumi

344

Finansēšana

295

25
5

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

5 295

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā
vietā "Liellauki"
17
Resursi izdevumu segšanai

075

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

17 075

17
Izdevumi - kopā

075

Kapitālie izdevumi

075

17

06.400

Ielu apgaismošana
118

2
Resursi izdevumu segšanai

490

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 490

2
Izdevumi - kopā

490
2

Uzturēšanas izdevumi

490

Kārtējie izdevumi

06.600

2 490

Īpašumu apsaimniekošana
32
Resursi izdevumu segšanai

036

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

32 036

32
Izdevumi - kopā

036

Uzturēšanas izdevumi

036

32
Kārtējie izdevumi

32 036
17

Atlīdzība

06.600

916

Teritoriju apsaimniekošana
4
Resursi izdevumu segšanai

683

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4 683

4
Izdevumi - kopā

683

Uzturēšanas izdevumi

683

4
Kārtējie izdevumi

4 683
2

Atlīdzība

06.600

121

Komunālā saimniecība
49
Resursi izdevumu segšanai

563

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

2 295
47 268

59
Izdevumi - kopā

616

Uzturēšanas izdevumi

616

59
Kārtējie izdevumi

59 616
18

Atlīdzība

436

119

10
Finansēšana

053

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.290

10 053

Kultūras pasākumi
23
Resursi izdevumu segšanai

854

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

23 428
426

23
Izdevumi - kopā

854

Uzturēšanas izdevumi

854

23
Kārtējie izdevumi

23 854
17

Atlīdzība

09.600

107

Skolēnu pārvadājumi
3
Resursi izdevumu segšanai

843

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 843

3
Izdevumi - kopā

843

Uzturēšanas izdevumi

843

3
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 843
3

Sociālie pabalsti

843

Codes pagasta pārvalde
475
Resursi izdevumu segšanai

515

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

252 225
395
58 664
164 231

1

1

-

2

-

1

589
Izdevumi - kopā

000
313

Uzturēšanas izdevumi

661

Kārtējie izdevumi

269 075
146

Atlīdzība

081

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

120

-

526
2 524

2
Sociālie pabalsti

524

Transferti

-

41 536
41

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

536

535

275
Kapitālie izdevumi

339

Finansēšana

485

113

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

01.110

-

115 631
2 146

Codes pagasta pārvaldes administrācija
35
Resursi izdevumu segšanai

177

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

35 067
110

42
Izdevumi - kopā

606

Uzturēšanas izdevumi

606

42
Kārtējie izdevumi

41 007
31

Atlīdzība

371

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 599
1

Sociālie pabalsti

599

7
Finansēšana

429

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.720

7 429

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
2
Resursi izdevumu segšanai

672

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 672

Izdevumi - kopā

526

Uzturēšanas izdevumi

526

Procentu izdevumi

526

146

2

Finansēšana
Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

121

-

1

05.200

Inženiertīklu pievadu vienkāršota izbūve
36
Izdevumi - kopā

347

Kapitālie izdevumi

347

Finansēšana

347

36

36
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

36 347

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Guntu ciemā"
47
Resursi izdevumu segšanai

157

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

5 621
41 536

47
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

157
41 536
41 536

Transferti

41
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

536

5
Kapitālie izdevumi

05.200

621

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Jauncodes ciemā"
164
Resursi izdevumu segšanai

947

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

42 252
122 695

-

1

-

1
2

-

1

-

1

233
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

371
-

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

233
Kapitālie izdevumi

371

Finansēšana

424

68
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

122

68 424

06.400

Ielu apgaismošana
2
Resursi izdevumu segšanai

419

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 419

2
Izdevumi - kopā

419
2

Uzturēšanas izdevumi

419

Kārtējie izdevumi

06.600

2 419

Īpašumu apsaimniekošana
111
Resursi izdevumu segšanai

877

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

111 877

111
Izdevumi - kopā

877

Uzturēšanas izdevumi

877

111
Kārtējie izdevumi

111 877
70

Atlīdzība

06.600

408

Komunālā saimniecība
62
Resursi izdevumu segšanai

869

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

4 205
58 664

66
Izdevumi - kopā

300
66

Uzturēšanas izdevumi

300

Kārtējie izdevumi

66 300
13

Atlīdzība

082

Finansēšana

431

3
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

3 431

Teritoriju apsaimniekošana
5
Resursi izdevumu segšanai

827

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

123

5 827

5
Izdevumi - kopā

827
5

Uzturēšanas izdevumi

827

Kārtējie izdevumi

5 827
1

Atlīdzība

08.290

913

Kultūras pasākumi
41
Resursi izdevumu segšanai

645

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

41 360
285

41
Izdevumi - kopā

645

Uzturēšanas izdevumi

645

41
Kārtējie izdevumi

41 645
29

Atlīdzība

09.600

307

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

925

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

925

925
925
925

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

925

Dāviņu pagasta pārvalde
243
Resursi izdevumu segšanai

443

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

20
68 250
54
24 315
150 824

20

253
Izdevumi - kopā

476

Uzturēšanas izdevumi

727

20
98

Kārtējie izdevumi

95 522
52

Atlīdzība

653

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

124

-

3 205

3
Sociālie pabalsti

205

-

154
Kapitālie izdevumi

749

20
10

Finansēšana

033

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

10 033

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
24
Resursi izdevumu segšanai

729

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

24 282
54
393

30
Izdevumi - kopā

837
30

Uzturēšanas izdevumi

837

Kārtējie izdevumi

30 422
26

Atlīdzība

227

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

415
415

6
Finansēšana

108

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

6 108

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā"
150
Resursi izdevumu segšanai

824

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

20

20
150 824

154
Izdevumi - kopā

749

Kapitālie izdevumi

20
154 749

3
Finansēšana

925

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.400

Ielu apgaismošana
125

3 925

20

1
Resursi izdevumu segšanai

224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

1
Izdevumi - kopā

224
1

Uzturēšanas izdevumi

224

Kārtējie izdevumi

06.600

1 224

Teritoriju apsaimniekošana
11
Resursi izdevumu segšanai

074

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

11 074

11
Izdevumi - kopā

074
11

Uzturēšanas izdevumi

074

Kārtējie izdevumi

11 074
6

Atlīdzība

06.600

056

Komunālā saimniecība
24
Resursi izdevumu segšanai

326

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

404
23 922

24
Izdevumi - kopā

326

Uzturēšanas izdevumi

326

24
Kārtējie izdevumi

24 326
8

Atlīdzība

06.600

434

Īpašumu apsaimniekošana
19
Resursi izdevumu segšanai

871

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 871

19
Izdevumi - kopā

871

Uzturēšanas izdevumi

871

19
Kārtējie izdevumi

19 871
5

Atlīdzība

886

126

08.290

Kultūras pasākumi
8
Resursi izdevumu segšanai

605

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 605

8
Izdevumi - kopā

605
8

Uzturēšanas izdevumi

605

Kārtējie izdevumi

8 605
6

Atlīdzība

09.600

050

Skolēnu pārvadājumi
2
Resursi izdevumu segšanai

790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 790

2
Izdevumi - kopā

790
2

Uzturēšanas izdevumi

790

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 790
2

Sociālie pabalsti

790

Gailīšu pagasta pārvalde
252
Resursi izdevumu segšanai

107

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

3
151 968
48
100 091
-

2

256
Izdevumi - kopā

534

3
234

Uzturēšanas izdevumi

784

Kārtējie izdevumi

3
233 694
109

Atlīdzība

127

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

039

1 090
1

Sociālie pabalsti

090

350

Transferti

-

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

-

411

21
Kapitālie izdevumi

750
127

2

4
Finansēšana

427

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

4 427

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
36
Resursi izdevumu segšanai

705

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

36 657
48

-

37
Izdevumi - kopā

957

Uzturēšanas izdevumi

957

37

Kārtējie izdevumi

37 009

-

31
Atlīdzība

099

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

948

Sociālie pabalsti

948

1
Finansēšana

252

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

1 252

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā"
17
Resursi izdevumu segšanai

684

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

2
17 684

2

17
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

684

2
2

Transferti

2

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu
Transferts uz
pašvaldības
pamatbudžetu

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

411
Transferts
uz pašvaldības
pamatbudžetu

17
Kapitālie izdevumi
06.400

684

Ielu apgaismošana
2
Resursi izdevumu segšanai

744
128

Trans
pašvaldība
pamatbudž

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 744

2
Izdevumi - kopā

745
2

Uzturēšanas izdevumi

745

Kārtējie izdevumi

2 745

Finansēšana

1

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

1

Īpašumu apsaimniekošana
54
Resursi izdevumu segšanai

643

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

42 507
12 136

-

57
Izdevumi - kopā

645

Uzturēšanas izdevumi

645

57

Kārtējie izdevumi

57 645

-

13
Atlīdzība

344

Finansēšana

002

3
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

3 002

Teritoriju apsaimniekošana
19
Resursi izdevumu segšanai

907

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

19 907

20
Izdevumi - kopā

068

Uzturēšanas izdevumi

002

16
Kārtējie izdevumi

16 002
9

Atlīdzība

668

915

4
Kapitālie izdevumi

066

Finansēšana

161

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

129

161

06.600

Komunālā saimniecība
88
Resursi izdevumu segšanai

468

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

933
87 535

88
Izdevumi - kopā

468

Uzturēšanas izdevumi

468

88
Kārtējie izdevumi

88 468
30

Atlīdzība

08.290

146

124

Kultūras pasākumi
31
Resursi izdevumu segšanai

825

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

31 405
420

31
Izdevumi - kopā

825
31

Uzturēšanas izdevumi

825

Kārtējie izdevumi

31 825
24

Atlīdzība

09.600

870

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

131

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

131

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

142
142

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

142

Sociālie pabalsti

142

Finansēšana

11

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11

Īslīces pagasta pārvalde
289
Resursi izdevumu segšanai

649

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

130

283 814
5 835
-

289
Izdevumi - kopā

972
268

Uzturēšanas izdevumi

749

Kārtējie izdevumi

266 131
134

Atlīdzība

021

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

749

2 618
427

2

Sociālie pabalsti

191

100

21
Kapitālie izdevumi

223

Finansēšana

323

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

323

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
39
Resursi izdevumu segšanai

940

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

39 940

-

39
Izdevumi - kopā

973

Uzturēšanas izdevumi

973

39

Kārtējie izdevumi

37 782
31

Atlīdzība

091

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 191
2

Sociālie pabalsti

191

Finansēšana

33

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.400

33

Ielu apgaismošana
31
Resursi izdevumu segšanai

227

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

31 227

31
Izdevumi - kopā

228

Uzturēšanas izdevumi

286

11
Kārtējie izdevumi

11 286

131

-

19
Kapitālie izdevumi

942

Finansēšana

1

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

1

Īpašumu apsaimniekošana
121
Resursi izdevumu segšanai

966

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

117 550
4 416

122
Izdevumi - kopā

175

Uzturēšanas izdevumi

894

120
Kārtējie izdevumi

120 894
38

Atlīdzība

740

451

1

06.600

Kapitālie izdevumi

281

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

209
209

Teritoriju apsaimniekošana
7
Resursi izdevumu segšanai

849

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 849

7
Izdevumi - kopā

929

Uzturēšanas izdevumi

929

7
Kārtējie izdevumi

7 929

Atlīdzība

08.290

861

Finansēšana

80

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

80

Kultūras pasākumi
88
Resursi izdevumu segšanai

667

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

132

87 248

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 419

88
Izdevumi - kopā

667
88

Uzturēšanas izdevumi

667

Kārtējie izdevumi

88 240
63

Atlīdzība

329

298

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie un dotācijas

09.600

427
427

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

100

Mežotnes pagasta pārvalde
591
Resursi izdevumu segšanai

627

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

167 198
63
92 376
331 990

604
Izdevumi - kopā

768

Uzturēšanas izdevumi

317

244
Kārtējie izdevumi

243 195
92

Atlīdzība

836

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

1 122
1

Sociālie pabalsti

122

-

360
Kapitālie izdevumi

451

Finansēšana

141

13
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
133

13 141

39
Resursi izdevumu segšanai

177

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

39 114
63

39
Izdevumi - kopā

629

Uzturēšanas izdevumi

629

39
Kārtējie izdevumi

38 622
28

Atlīdzība

067

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 007
1

Sociālie pabalsti

007

Finansēšana

452

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

452

Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes
pagasta Strēlnieku ciemā
9
Resursi izdevumu segšanai

182

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 182

9
Izdevumi - kopā

182
9

Kapitālie izdevumi

05.200

182

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā"
12
Izdevumi - kopā

689

Kapitālie izdevumi

689

12

12
Finansēšana

689

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

12 689

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"
120
Resursi izdevumu segšanai

972

Valsts budžeta transferti

120 972

134

120
Izdevumi - kopā

972

Kapitālie izdevumi

05.200

120 972

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"
211
Resursi izdevumu segšanai

018

Valsts budžeta transferti

211 018

211
Izdevumi - kopā

018

Kapitālie izdevumi
06.600

211 018

Komunālā saimniecība
92
Resursi izdevumu segšanai

828

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

1 252
91 576

92
Izdevumi - kopā

828

Uzturēšanas izdevumi

828

92
Kārtējie izdevumi

92 828
16

Atlīdzība

06.600

628

Teritoriju apsaimniekošana
39
Resursi izdevumu segšanai

577

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

39 577

39
Izdevumi - kopā

577
35

Uzturēšanas izdevumi

877

Kārtējie izdevumi

35 877
17

Atlīdzība

724

3
Kapitālie izdevumi
06.600

700

Īpašumu apsaimniekošana

135

49
Resursi izdevumu segšanai

143

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

49 043
100

49
Izdevumi - kopā

143
46

Uzturēšanas izdevumi

253

Kārtējie izdevumi

46 253
7

Atlīdzība

622

Kapitālie izdevumi
08.290

2 890

Kultūras pasākumi
29
Resursi izdevumu segšanai

615

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

28 915
700

29
Izdevumi - kopā

615
29

Uzturēšanas izdevumi

615

Kārtējie izdevumi

29 615
22

Atlīdzība

09.600

795

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

115

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

115

Izdevumi - kopā

115

Uzturēšanas izdevumi

115

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

115
115

Vecsaules pagasta pārvalde
478
Resursi izdevumu segšanai

019

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

136

36
155 494
107
21 419
300 999

36

501
Izdevumi - kopā

825

36
181

Uzturēšanas izdevumi

837

Kārtējie izdevumi

180 487
106

Atlīdzība

849

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

1 350
1

Sociālie pabalsti

350

-

319
Kapitālie izdevumi

988

Finansēšana

806

36
23

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

23 806

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
29
Resursi izdevumu segšanai

121

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

29 057
64

35
Izdevumi - kopā

863

Uzturēšanas izdevumi

863

35
Kārtējie izdevumi

35 152
27

Atlīdzība

127

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

711
711

6
Finansēšana

742

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

03.200

6 742

Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti
5
Resursi izdevumu segšanai

296

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

5 296

5
Izdevumi - kopā

296
5

Uzturēšanas izdevumi

296

Kārtējie izdevumi

5 296

137

-

3
Atlīdzība

05.200

115

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā"
208
Resursi izdevumu segšanai

506

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

36

36
208 506

208
Izdevumi - kopā

506

Kapitālie izdevumi

05.200

36
208 506

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"
92
Resursi izdevumu segšanai

493

Valsts budžeta transferti

92 493

95
Izdevumi - kopā

893

Kapitālie izdevumi

95 893

Finansēšana

3 400
3 400

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecsaules
pagasta Zvaigznes ciemā
13
Izdevumi - kopā

664

Kapitālie izdevumi

664

13

13
Finansēšana

664

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.400

13 664

Ielu apgaismošana
1
Resursi izdevumu segšanai

397

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 397

1
Izdevumi - kopā

397
138

36

1
Uzturēšanas izdevumi

397

Kārtējie izdevumi

06.600

1 397

Īpašumu apsaimniekošana
78
Resursi izdevumu segšanai

791

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

77 325
43
1 423

78
Izdevumi - kopā

791
78

Uzturēšanas izdevumi

791

Kārtējie izdevumi

78 791
40

Atlīdzība

06.600

166

Komunālā saimniecība
22
Resursi izdevumu segšanai

347

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

2 651
19 696

22
Izdevumi - kopā

347

Uzturēšanas izdevumi

347

22
Kārtējie izdevumi

22 347
8

Atlīdzība

08.290

571

Kultūras pasākumi
39
Resursi izdevumu segšanai

429

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

39 129
300

39
Izdevumi - kopā

429

Uzturēšanas izdevumi

504

37
Kārtējie izdevumi

37 504
27

Atlīdzība

870

1
Kapitālie izdevumi

925
139

09.600

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

639

Izdevumi - kopā

639

Uzturēšanas izdevumi

639

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

639
639

Domes priekšsēdētājs

140

Bauskas n
saistoš

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

2014.gada
speciālais budžets

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

grozījum

1 370

86

8
Ziedojumi un dāvinājumi

1 370

685

300

400

1 070

285

8
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā

4 883

86

6
Izglītība

2 036

685

2
Atpūta, kultūra un reliģija

2 847

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā

000

4 883

86

8
Uzturēšanas izdevumi

1 777

685

1 276

685

501

000

2
Kārtējie izdevumi

6
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

3 106

Finansēšana

3 513

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 513

Domes priekšsēdētājs
141

Sagatavoja: S.Oļehnoviča

142

5.pielik
Bauskas novada domes 26.06.2
saistošajiem noteikumiem N

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

Funkciju
klasifikācijas
kods

2014.gada
speciālais
budžets

Nosaukums

grozījumi

1
Resursi izdevumu segšanai

2014.gad
speciālai
budžets a
26.06.201
grozījumie

8

370

685

10 0

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

300

8 400

8

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

1 070

285

1

4
Izdevumi - kopā

883

Uzturēšanas izdevumi

777

8

1
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13

685

568
8

10

685
1 276
501

462
2 685
6 000

3
6

6
Sociālie pabalsti

501

000

501

3
Kapitālie izdevumi

106

3
-

106

3
Finansēšana

3

513

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 513

513

-

3

Bauskas novada administrācija
8
000

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

8 000

11
Izdevumi - kopā

3 106

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 000 106
8
000 000

8

2 000

2

6
000 000
6
000

Sociālie pabalsti

143

000

6

3
Kapitālie izdevumi

3 106

106

3
Finansēšana

106

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.290

3
106

3 106

3

Ziedojumi kultūras pasākumiem

2
Resursi izdevumu segšanai

2 000 000

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

2
2 000 000

2
Izdevumi - kopā

4

847

2 000 847

2
Uzturēšanas izdevumi

2 000 000

Kārtējie izdevumi

2 000

2

2
Kapitālie izdevumi

2

847

847
2

Finansēšana

847

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

847
2 847

2

Ziedojumi "Īslīces vidusskolas un Mežgaļu
pamatskolas aprīkojuma iegādei"

Izdevumi - kopā

259

259

Kapitālie izdevumi

259

259

Finansēšana

259

259

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

2

259

Ziedojumi izglītības pasākumiem
Resursi izdevumu segšanai

6 000

60

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

6 000

6

6 000

60
6
6
6

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

144

6 000
6 000
6 000

Izglītība
1
Resursi izdevumu segšanai

370

685

055

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

300

400

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

1 070

285

1

1
Izdevumi - kopā

777

685

462

685

462

1
Uzturēšanas izdevumi

777

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.210

1 276
501
501

685
-

1

501

Finansēšana

407

-

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

407

-

Bauskas valsts ģimnāzija
1
Resursi izdevumu segšanai

1

370

370

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

300

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

1 070

1

1
Izdevumi - kopā

596

15

1
Uzturēšanas izdevumi

596

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 095
501
501

Sociālie pabalsti

Finansēšana

226

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

1
1

226
226

Mežotnes pamatskola
Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

Kārtējie izdevumi

87

145

Finansēšana

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

87

Bauskas sākumsskola
Resursi izdevumu segšanai

400 400

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām

400

Izdevumi - kopā

6

400 406

Uzturēšanas izdevumi

6

400 406

Kārtējie izdevumi

09.210

6

6

6

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6

6

Vecsaules pamatskola
Izdevumi - kopā

84

84

Uzturēšanas izdevumi

84

84

84

Finansēšana

84

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

84

84

Griķu pamatskola
Izdevumi - kopā

4

4

Uzturēšanas izdevumi

4

4

Kārtējie izdevumi

4

Finansēšana

4

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

400

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

09.210

87

4
4

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai

285

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām

285

146

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

285
285
285

Kārtējie izdevumi

Domes priekšsēdētājs

R.Ābeln

Sagatavoja: S.Oļehnoviča
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6.pielikums
Bauskas novada domes
26.06.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. ....

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un VSAOI no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam
euro

Izglītības iestādes

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
KOPĀ

Piešķirtā
mērķdotācija
2014.gadam
282 891
382 504
152 296
199 600
202 134
217 796
91 389
101 304
99 212
155 682
102 803
93 746
2 081 357

Atlikums
uz
01.01.2014.
1 200
539
4 840
1 402
804
739
994
2 633
6
13 157

Domes priekšsēdētājs

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
284 091
383 043
152 296
204 440
203 536
218 600
92 128
102 298
101 845
155 682
102 803
93 752
2 094 514

R.Ābelnieks

Sagatavoja: Z.Kārkliņa
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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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 14.p.

Par dzīvojamās telpas „xx” – xx, Īslīces pagastā
īres līguma atjaunošanu
Īslīces pagasta pārvaldē 2014.gada 12.maijā saņemts I. M., dzīvesvietas adrese: „xx” – xx,
Rītausmas, Īslīces pag. Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas „xx”
– xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2014.gada 12.maijā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens”
15.05.2014. izziņa Nr.4 „Par īres dzīvokļa „xx” – xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
maksājumiem.
I.M. īrē dzīvokli „xx” – xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „xx” –
xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 12.maijam.
Dzīvojamās telpas „xx” – xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit)
dienas pirms īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei I.M. 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamas telpas „xx” – xx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., īres līguma
termiņu ar I. M., pers. kods xxxx, līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar I. M. 2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas „xx”– xx, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007)
mēneša laika, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 15.p.

Par dzīvojamās telpas „xx”-xx, Brunavas pagastā
īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 29.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” iesniegums Nr. 3-7/43, kurā lūgts noslēgt dzīvojamās telpas
„xx”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar J. Ž., kurš minētajā dzīvojamā telpā dzīvo
kopš 1995.gada.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvaldes” iesniegumu,
Bauskas novada dome konstatēja: ar Bauskas rajona padomes 1995.gada 30.novembra lēmumu
dzīvojamā māja „xx” nodota Brunavas pagasta pašvaldībai, tas ir pašvaldībai piederošs īpašums.
Dzīvojamās telpas „xx” -xx, Brunavas pag., Bauskas nov. kopējā platība 24,9 m2 ( virtuve 13,5 m2
un istaba 11,42 m2).
J.Ž., dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī „xx”-xx, Brunavas pag.,
Bauskas nov. no 1995.gada 15.novembra.
Rakstisks dzīvojamās telpas „xx”-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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „xx”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. (kopējā platība 24,9 m 2)
īres līgumu ar J. Ž., personas kods xxxx.
2. Dzīvojamās telpas „xx”-xx, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2015.gada 30.jūnijam ar tiesībām to pagarināt.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas „xx”-xx, Brunavas pag.,
Bauskas nov. īres līgumu ar J.Ž..
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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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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 16.p.

Par dzīvojamās mājas „xxx”, Brunavas pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 14.maijā saņemts N. B., dzīvesvietas adrese: „xxx”,
Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās mājas „xxx”,
Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienoti:
Brunavas pagasta pārvaldes 30.05.2014.izziņa Nr.3-9/44 „Par īres un komunālajiem
maksājumiem”;
dzīvojamās telpas „xxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma kopija.
Izskatot N. B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
N. B. īrē dzīvojamo māju „xxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas „xxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2014.gada 31.martam.
Dzīvojamās telpas „xxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
4.1.5.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei N. B. 2014.gada 10.jūnijā nav īres maksas un maksas, kas saistīta 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „xxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar N. B., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar N. B. 01.04.2011.noslēgtajā
dzīvojamās telpas „xxx”, Budberga, Brunavas 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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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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 17.p.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā xx, Mežotnes pagastā
īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 26.maijā saņemts S. K., dzīvesvietas adrese: Skolas
iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas
Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienoti:
Mežotnes pagasta pārvaldes 27.05.2014.izziņa Nr.1-5/309 „Par īres un komunālajiem
maksājumiem”;
dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma kopija;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un S. K. līguma 1/2014 „Par
dzīvokļa Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag. komunālo maksājumu parāda atmaksu” kopija.
Izskatot S. K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
S. K. īrē dzīvokli Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada
30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, iesniedzot pašvaldībā
iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniecei S.K. 2014.gada 11.martā nav īres maksas parāda. Maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir EUR 906,44.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” un S. K. 31.01.2014.
noslēgušas līgumu 1/2014 „Par dzīvokļa Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag. komunālo
maksājumu parāda atmaksu”.
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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar S.K., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31.decembrim.
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2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar S. K. 01.04.2014. noslēgtajā dzīvojamās
telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes 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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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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 18.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela xx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 14.maijā saņemts L. K., dzīvesvieta: Rīgas iela xx,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot L. K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
L. K. īrē pašvaldības dzīvokli Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov.; dzīvojamās telpas Rīgas iela
xx, Bauska, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 30.aprīlim.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela xx, Bauska, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei L. K. 2014.gada 14.maijā nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar L.
K., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar L. K. 2011.gada 19.maijā noslēgtajā dzīvojamās telpas
Rīgas iela xx, Bauska, 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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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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 19.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela xx, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.jūnijā saņemts L. A., dzīvesvieta: Rīgas iela xx,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Izskatot L. A. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
L. A. īrē pašvaldības dzīvokli Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas iela
xx, Bauska, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 19.jūlijam.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela xx Bauska, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas
īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei L. A. 2014.gada 4.jūnijā 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar L.
A., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar L. A. 2010.gada 4.augustā noslēgtajā dzīvojamās telpas
Rīgas iela xx, Bauska, 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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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 10.jūnijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts R. G., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa
lūdz dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo tēvs A. G. kas bija
dzīvokļa īrnieks, miris. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 22.maijā.
Izskatot R. G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īrnieks A. G. 2014.gada 25.martā miris;
R. G. dzīvesvietu Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. deklarējusi 1996.gada 17.septembrī.
Nepilngadīgo bērnu: K. K., dzimušas 07.01.2009., dzīvesvieta deklarēta 2011.gada 7.aprīlī; A. V.,
dzimuša 03.01.2013., dzīvesvieta deklarēta 2013.gada 17.februārī.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
14.05.2014.izziņas Nr.01-15/... „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā xx, Bauskā maksājumiem” redzams,
ka minētajai personai īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir EUR 3014,03.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un R. G.
2014.gada 29.aprīlī 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar R.G., personas
kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar R. G..
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 nekustamā īpašuma „xx” Vecsaules pagastā sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un piekritību
Nekustams īpašums „xx”, kadastra Nr.xxxx, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules
pagastā, kadastra Nr.xxxx, sastāv no divām zemes vienībām 6,40 ha kopplatībā, t.sk. zemes
vienība 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējums xxxx.
Ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” noteikts, ka E. L. zemes pastāvīgas lietošanas tiesības uz Vecsaules pagasta
„xx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
2.punktā noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī.
E. L. 2009.gada 18.februārī noslēdza zemes nomas līgumu par minēto īpašumu. 2013.gada
13.decembrī saņemts E. L. iesniegums par atteikšanos no nomas zemes daļas – zemes vienības 0,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0178. 2013.gada 17.decembrī noslēgts zemes nomas
līgums ar E. L.par zemes vienību 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā
īpašuma „xx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienībai 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un
zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam
lauksaimniecībā izmantojamā zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx atbilst
zemes starpgabala statusam, ja tās platība ir mazāka par pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012. -2023.gadam grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto minimālo zemes vienības platību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 2.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, 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „xx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, izveidojot jaunu īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,3 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „xxx”.
4.Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxx”, zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxx ir starpgabals, piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 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.12, 22.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. H. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx ½ domājamo daļu Dāviņu pagastā
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta padomes 1996.gada 26.septembra lēmumu L. H. piešķirta
pastāvīgā lietošanā ½ domājamā daļa no zemes vienības 0,1543 ha platībā piemājas saimniecības
uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma Miera iela xx, kadastra Nr.xxxx, zemes vienība 0,1543 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx ir apbūvēta.
L. H. mirusi 2013.gada 19.decembrī.
L.H. līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par
lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi 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 viņai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ir izbeigušās – 2006.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.
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. 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 noteikumu Nr.644 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.
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Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis
par Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma Miera iela xx½ domājamo daļu, kadastra Nr.xxxx, ir
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, 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 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka L.H., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas
novada Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma Miera iela xx, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 0,1543
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ½ domājamo daļu, 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 zemes vienības 0,1543 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx – 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 L. H. 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.
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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prot.Nr.12, 23.p.

Par Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu A.N. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
xxx Dāviņu pagastā” un Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra
lēmuma „Par nekustamo īpašumu Dāviņu pagastā zemes vienību piekritību”
daļas atcelšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Zemgales apgabaltiesas 2014.gada 7.maija spriedums,
ar kuru tiek atjaunotas īpašuma tiesības A.N. uz mantojamo zemi „xx” 10,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Bauskas novada dome 2010.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu A. N. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx Dāviņu pagastā”, kurā ir noteikts,
ka A. N., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Dāviņu pagasta zemes vienību
10,6 ha platībā, kadastra apzīmējums xxx, 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 termiņā – 2010.gada 31.maijā. A.N.
izmantoja zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 10,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, 2011.gada 3.janvārī noslēdzot zemes nomas līgumu. Ar Bauskas novada domes 2014.gada
30.janvāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Dāviņu pagastā zemes vienību piekritību” noteikts,
ka nekustamā īpašuma „xx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienība 10,6 ha ar kadastra apzīmējumu xxx
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai un ceturtajai daļai piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu A.N. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx Dāviņu pagastā”.
2. Atcelt Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmuma „Par nekustamo īpašumu
Dāviņu pagastā zemes vienību piekritību” pielikuma daļā ierakstu „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes
vienību 10,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
3. Izbeigt zemes nomas līgumu ar A.. uz zemes vienību 10,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx.
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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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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx,
Kalēju ielā xx, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.xx ar platību 21,2 m²,
dzīvojamā mājā Kalēju ielā xx, Bauskā. Nekustamais īpašums Kalēju iela xx, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr. xxx, sastāv no zemesgabala 1020 m² platībā, kadastra apzīmējums xxx,
dzīvojamās mājas ar vienpadsmit dzīvokļu īpašumiem, būves kadastra apzīmējums xxx, un šķūņa,
būves kadastra apzīmējums xxx. Dzīvoklis Nr.xx ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.
Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nr.xx, Kalēju ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 21,2 m²,
dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala, kadastra apzīmējums xxx, xxx domājamās
daļas.
2.
Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nrxx, Kalēju
ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 21,2 m², dzīvojamās mājas, šķūņa un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxx, 212/3600 domājamās daļas.
3.
Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu–pārdošana izsolē.
4.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu.
5.
Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā, sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.12, 25.p.

Par nekustamā īpašuma „xxx”, Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada dome 2014.gada 29.maijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„xx”, Codes pagastā dāvinājuma pieņemšanu. Saskaņā ar šo lēmumu Bauskas novada pašvaldība
pieņem dāvinājumā no A. P. nekustamo īpašumu „xxx”, Codes pag., kadastra Nr. xxx, kas sastāv
no zemesgabala 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, dzīvojamās mājas, būves kadastra
apzīmējums xxx, pagraba, būves kadastra apzīmējums xxx, saimniecības ēkas, būves kadastra
apzīmējums xxx, un pirts, būves kadastra apzīmējums xxx. Nekustamais īpašums reģistrēts
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. xxx uz
Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pašvaldības budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi nekustamā īpašuma „xxx”, Codes
pagastā uzturēšanai un apsaimniekošanai un tāpēc ir lietderīgi šo īpašumu nodot atsavināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „xxx”, Codes pag., kadastra Nr. xxx, kas
sastāv no zemesgabala 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, dzīvojamās mājas,
būves kadastra apzīmējums xxx, pagraba, būves kadastra apzīmējums xxx, saimniecības
ēkas, būves kadastra apzīmējums xxx, un pirts, būves kadastra apzīmējums xxx.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 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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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
Ceraukstes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu V. F. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx” noteikts, ka V. F. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, kas
atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, 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. V.
F. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam.
V. F. viena gada laikā nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienībai nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
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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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx Brunavas pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma
piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu A. N.” noteikts, ka A. N. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un
zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, kas atrodas Bauskas novada Brunavas
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktā, 23.panta otrās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā – 2006.gada 31.augustā. A. N. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2007.gada 31.augustam.
A. N.ir miris.
A. N.iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem uz zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atrodas ēkas – dzīvojamā
māja (būves kadastra apzīmējums xxx), kūts (būves kadastra apzīmējums xxx) un šķūnis (būves
kadastra apzīmējums xxx).
Ēku piederība nav noskaidrota.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā ar šo likumu
ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet
uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistašajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra
apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,3 ha.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 4.jūnija lēmumu „Par robežu un platības
precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx” zemes vienībai precizēta platība no 2,7
ha uz 1,7 ha.
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Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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 un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 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, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.xxx, zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, piešķirt nosaukumu „xxx”
6. Zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 2.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu 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.12, 28.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx Brunavas pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma
piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu V. J.” noteikts, ka V. J. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un
zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, kas atrodas Bauskas novada Brunavas
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktā, 23.panta otrās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā – 2006.gada 31.augustā. V. J. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2007.gada 31.augustam.
V. J. nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem uz zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atrodas ēkas – dzīvojamā
māja (būves kadastra apzīmējums xxx), šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxx) un kūts (būves
kadastra apzīmējums xxx).
Ēku piederība nav noskaidrota.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā ar šo likumu
ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet
uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra
apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,3 ha.
Zemes vienībām nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 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, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.xxx, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, piešķirt nosaukumu „xxx”
6. Zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 2.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 29.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx un xxx Brunavas pagastā
sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un
nosaukumu piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu E. Ž.” noteikts, ka E. Ž. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un
zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, kas atrodas Bauskas novada Brunavas
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā, 23.panta otrās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī. E. Ž. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2007.gada 1.septembrim.
E.Ž. ir mirusi.
E. Ž. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem uz zemes vienības 4,0 ha platībā atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra
apzīmējums xxx), pagrabs (būves kadastra apzīmējums xxx), šķūnis (būves kadastra apzīmējums
xxx) un kūts (būves kadastra apzīmējums xxx).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtai prim daļai, ja personai saskaņā ar šo likumu ir
izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz
zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistašajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra
apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,7 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 3,3 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam atdalītā
zemes vienība 3,3 ha platībā un zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atbilst
zemes starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 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, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xx, sadalīt divos zemesgabalos, nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,7 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,3 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxnoteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 3,3 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3,3 ha platībā piešķirt
nosaukumu „xxx”
6. Zemes vienībai 3,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Atdalīt no nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx.
8. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx piešķirt nosaukumu „xxx”
9. Noteikt, ka zemes vienība 1,5 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
10. Zemes vienībai 1,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
11. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
12. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu 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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2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 30.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx un
xxx Mežotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxx, piekritību, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības S.M. (bij. xxx) uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar S.M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx. Zemes nomas līguma termiņš beidzās
2014.gada 7.aprīlī un S.M. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu un likvidētu starpgabalu, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem xxx un xxx jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx pievienot zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx,
veidojot zemes vienību 0,187 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,187ha platībā,
piešķirt nosaukumu „xxx”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,187 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
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5. Zemes vienībai 0,187 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu
7. 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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prot.Nr.12, 31.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem xxx, xxx un xxx Mežotnes pagastā apvienošanu,
piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības S.L. uz zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar S.L. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. S. L. 2012.gadā atteicās
no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L.V. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.maijā Mežotnes pagasta padome ar L. V. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. L.V. 2011.gada 13.jūnijā
atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības R. R. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar R. R. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. R.R. 2011.gadā atteicās
no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas uz zemes vienību 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072
004 0441 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx,
xxx, xxx un xxx Mežotnes pagastā jāapvieno, veicot robežu pārkārtošanu.
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 piektās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Apvienot zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, veidojot vienu zemes vienību 0,25 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Apvienot zemes vienību 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, veidojot vienu zemes vienību 0,26 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām 0,26 ha un
0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu „xxx”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,51 ha kopplatībā piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībām, kas atrodas nekustamā īpašuma „xxx” sastāvā, 0,25 ha un 0,26 ha platībā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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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prot.Nr.12, 32.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, xxx, xxx un xxx
Mežotnes pagastā apvienošanu, piekritību, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienības 0,043 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienības 0,027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atzīšanu
par starpgabaliem un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L. M. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar L. M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx. Zemes nomas līguma termiņš beidzās
2014.gada 7.aprīlī un L. M. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības O.R. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar O.R. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx. Bauskas novada administrācija
2013.gada 16.jūlijā vienpusēji izbeidza zemes nomas līgumu ar O. R., jo nomniece zemi
neapstrādāja, nemaksāja zemes nomu un nekustamā īpašuma nodokli.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
xxx, xxx, xxx, xxx un xxx jāapvieno.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienība 0,043 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienība 0,027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,043 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes
vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx pievienot zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, veidojot zemes vienību 0,24 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam
pielikumam
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,24 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „xxx”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,24 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0317 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
6. 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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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 33.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, xxx, xxx un xxx
Mežotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības D. S. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar D. S. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. D. S. 2013.gada 21.jūnijā
atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības A.Š. uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar A. Š. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. A. Š. 2013.gada
13.septembrī atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības S.K. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar S. K. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 6.maijā un S. K. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības P.G. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar P. G. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. P. G.ir mirusi un viņas
mantinieki nav vēlējušies zemes vienību iznomāt.
Mežotnes pagasta padome ar 2007.gada 31.augusta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx Mežotnes pagastā piekritību” noteica, ka zemes vienība 0,073 ha platībā ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu un likvidētu starpgabalu, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, xxx, xxx un xxx Mežotnes pagastā jāpievieno zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu xxx, veicot robežu pārkārtošanu.
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
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zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes
vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx pievienot zemes vienībai 0,073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, veidojot
zemes vienību 0,433 ha kopplatībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam 0,433 ha platībā piešķirt nosaukumu „xxx”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,433 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „xxx” sastāvā, 0,433 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
6. 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 34.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, xxx, xxx un xxx
Mežotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības V. Š. uz zemes vienību 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un noteica, ka šīs
zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 8.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar V. Š. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. V. Š. 2012.gada 22.novembrī atteicās no zemes nomas
tiesībām uz iepriekš minētajām zemes vienībām.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības R.K. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar R. K. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. R. K. 2011.gada 27.aprīlī
atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības G. Ķ. uz zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.maijā Mežotnes pagasta padome ar G. Ķ. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 8.maijā un G. Ķ. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I. P. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Mežotnes pagasta padome ar I. P. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 1.jūnijā un I. P. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L. R.-Z. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar L.R.-Z. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 6.maijā un L.R.-Z. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx,
xxx, xxx, xxx un xxx Mežotnes pagastā jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx,
veicot robežu pārkārtošanu.
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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 piektās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,08 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes
vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx pievienot zemes vienībai 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, veidojot
vienu zemes vienību 0,43 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam 0,43 ha platībā piešķirt nosaukumu „xxx”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,43 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „xxx” sastāvā, 0,43 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
6. 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 35.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx un
xxx Mežotnes pagastā apvienošanu, robežu pārkārtošanu, piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx Mežotnes pagastā piekritību” tika nolemts, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības A. B. uz zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar A. B. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. A. B. ir miris. A. B.
mantinieki 2011.gada 16.martā atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes
vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I. M. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šīs zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar I. M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. I.M. ir miris. I. M.
mantinieki 2011.gada 16.martā atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes
vienību.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx
un xxx jāapvieno, veidojot jaunu īpašumu. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx ir dažādi
zemes lietošanas veidi, tāpēc šai zemes vienībai jāpārkārto robežas un daļa 0,14 ha platībā
jāpievieno jaunizveidotajam īpašumam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, piektās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx pievienot zemes vienībai 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, kā arī pievienot daļu 0,14 ha platībā no zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu xxx, pārkārtojot robežas un veidojot zemes vienību 1,1 ha kopplatībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 1,1 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „xxx”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 1,1 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 1,1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu
7. 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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prot.Nr.12, 36.p.

Par pašvaldības zemes vienību robežu pārkārtošanu, piekritību, nosaukumu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Mežotnes
pagasta Cepļa ciemā
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxx Mežotnes pagastā piekritību” tika nolemts, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I.M. uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar I.M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. I.M. ir miris. I. M.
mantinieki nepieteicās mantot zemes nomas pirmtiesības.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības A. B. uz zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar A. B. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 6.aprīlī un A. B. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības A.M. uz zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar A. M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. A. M. ir mirusi un viņas
mantinieki nepieteicās mantot zemes nomas pirmtiesības.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības V. G. uz zemes vienību 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un noteica, ka šīs
zemes vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Mežotnes pagasta padome ar V. G. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienības 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. V. G. 2013.gada 10.jūnijā atteicās no zemes nomas
tiesībām.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības R. L. uz zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
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2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar R. L. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. 2011.gadā R. L. atteicās
no zemes nomas tiesībām.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,019 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienības 0,052 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx atzīšanu par starpgabaliem un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības J. S. uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Mežotnes pagasta padome ar J. S. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 1.jūnijā un J. S. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības N. J. uz zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.maijā Mežotnes pagasta padome ar N. J. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. Zemes nomas līguma
termiņš beidzās 2014.gada 8.maijā un N.J. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības S. N. uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx un noteica, ka šī zeme vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 8.maijā Mežotnes pagasta padome ar S. N.noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx iznomāšanu. 2011.gadā S. N. atteicās
no zemes nomas tiesībām.
Bauskas novada dome ar 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Mežotnes
pagastā zemes vienību piekritību” noteica, ka zemes vienība 0,014 ha ar kadastra apzīmējumu xxx
ir piekrītoša pašvaldībai.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu un likvidētu starpgabalus, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx jāpievieno
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx ir dažādi zemes lietošanas veidi, tāpēc šai zemes
vienībai jāpārkārto robežas. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx šķērso ceļš, kas nodrošina
piekļuvi 5 daudzdzīvokļu mājām un citiem nekustamiem īpašumiem. Lai šo ceļu reģistrētu un
uzturētu, nepieciešams to izdalīt no zemes vienības kā atsevišķu kadastra objektu, izveidojot
pastāvīgu īpašumu (skatīt grafisko pielikumu). Lai šo ceļu izveidotu, nepieciešama robežu
pārkārtošana arī pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
Ceļa izveidošana sadala zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx, izveidojot jaunu
zemes gabalu, kas ir veidojams kā atsevišķs īpašums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un piektās 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, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējums xxx pašvaldības autoceļa uzturēšanai atdalīt zemes
vienību aptuveni 0,07 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu „xxx”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaļai iekļaut Cepļa ceļu Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
4. Nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienībai 0,07 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods 1101.
5. Zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes
vienību 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xx, zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,019
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,052 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,01 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienību 0,014 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes
vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 0,052 ha ar kadastra
apzīmējumu xxx pievienot zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu xxx, veidojot zemes
vienību 0,6 ha kopplatībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam 1.zemesgabals.
6. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,6 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „xxx”.
7. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” 0,6 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienībai 0,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700.
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
10. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx, zemesgabalu aptuveni 0,13 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam 3.zemesgabals.
11. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,15 ha platībā piešķirt
nosaukumu „xxx”.
12. Noteikt, ka nekustamais īpašums „xxx” platībā 0,15 ha piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
13. Nekustamā īpašuma „xx” zemes vienībai 0,15 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700.
14. Apstiprināt nekustamā īpašuma „xxx” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
15. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 26.jūnijā

prot.Nr.12, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxx”, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 23.maijā saņemts Ē. P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.9-1/759), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „xxx”, Mežotnes
pagastā.
Izskatot Ē. P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
nekustamais īpašums
„xxx”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxx, sastāv no zemes vienības 0,3587 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxx.
Ē. P. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Bauskas novada administrācija 2013.gada 28.jūnijā ar Ē. P. ir noslēgusi zemes nomas
līgumu (reģistrēts ar Nr.3-40/4072-22-PN).
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.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „xxx”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxx, kas sastāv no zemes vienības
0,3587 ha platībā, kadastra apzīmējums xxx.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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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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prot.Nr.12, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxx”, Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 16.jūnijā saņemts Codes pagasta pārvaldes
iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, Codes
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.xxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxx;
nekustamais īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxx, sastāv no zemes vienības 0,1654 ha platībā un ēkas
uz tās - dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu xxx.
Dzīvojamā māja „xxx”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas nov. ir izīrēta N. T., kura no īres
līguma noslēgšanas līdz šim brīdim minētajā īpašumā nav dzīvojusi, kā arī nav veikusi īres un
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.
Codes pagasta pārvalde savā iesniegumā ir norāda, ka nekustamais īpašums „xxx”, Code
pagasts, Bauskas novads nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļā nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”,
Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 0,1654 ha
platībā un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu xxx.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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
189

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 26.jūnijā

prot.Nr.12, 39.p.

Par Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu J. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
xxx Codes pagastā” atcelšanu
Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu J. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx Codes pagastā”. Ar šo lēmumu
zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas J.K. uz nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienību 10,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
Pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. K. uz zemi 10,2 ha platībā,
Bauskas novada dome nav ņēmusi vērā Codes pagasta Zemes komisijas 1997.gada 6.novembra
lēmumu Nr.17.3.19., kurā J. K. ir atjaunotas īpašumtiesības uz bijušo zemes īpašumu ,,xxx”. Šis
Codes pagasta Zemes komisijas lēmums netika iesniegts reģistrēšanai Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. VZD Zemgales reģionālās nodaļas
arhīvā atrodas bijušā īpašuma „xxx” lieta, kurā atrodas Latvijas Valsts vēstures arhīva 1993.gada
20.decembra izdotā izziņa Nr.4-6/K-293 par nekustamā īpašuma „xxx” piederību pēc stāvokļa
1939. un 1942.gadā, kā arī J. K. radniecību pierādošie dokumenti ar zemes īpašnieci L.B..
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu J.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx Codes pagastā”.
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).
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Par Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu M. K. uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem xxx un xxx Codes pagastā” atcelšanu, zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos M. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx un
nekustamā īpašuma „xxx” sadalīšanu
Bauskas novada dome 2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu M. K.uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx Codes pagastā”. Ar šo
lēmumu zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas M. K. uz nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra
Nr.xxx, zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes vienību 5,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx.
Pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. K.m uz zemes vienību 5,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, Bauskas novada dome nav ņēmusi vērā Codes pagasta
Zemes komisijas 1996.gada 6.novembra lēmumu Nr.17.3.4., kurā E.K. ir atjaunotas
īpašumtiesības uz bijušā zemes īpašuma ,,xxx” daļu 5,6 ha platībā. Šis Codes pagasta Zemes
komisijas lēmums netika iesniegts reģistrēšanai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā. M. K. pašvaldībai ir iesniedzis Latvijas Valsts vēstures arhīva
1992.gada 27.oktobra izdoto izziņu Nr.4-6/K-132 par nekustamā īpašuma „xxx” piederību pēc
stāvokļa 1939. un 1942.gadā, kā arī E. K. radniecību pierādošos dokumentus ar bijušo zemes
īpašnieku Ž.K..
Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem no nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, ir
nepieciešams atdalīt zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un izveidot kā
atsevišķu īpašumu, piešķirot tam jaunu nosaukumu.
M. K. līdz 2006.gada 31.augustam neiesniedza zemes izpirkšanas pieprasījumu par lietošanā
nodoto zemi – zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un tā 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.
Uz zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx atrodas M. K. piederošās ēkas.
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
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ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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, Administratīvā procesa likuma
85.panta pirmo daļu, 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” 30.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu M.K.uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx Codes pagastā”.
1. Noteikt, ka M. K., personas kods xxx, dzīvesvietas adrese: Mazā iela xx, Code, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3910, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas novada Codes
pagasta nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx 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 nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr. xxx, zemes vienība 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar M.
K. šā lēmuma 2.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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr. xxx, zemes vienību 5,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 5,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, piešķirt nosaukumu „xxx”.
6. Zemes vienībai 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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).
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
darba grupas rezultātiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” 1 (V.Grigorjeva),
„atturas” 2 (J.Feldmanis, A.Novickis), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas darba grupas rezultātiem“ šādu
grozījumu:
lēmuma 3.punktā aizstāt skaitli un vārdu „30.jūnijs” ar skaitli un vārdu „31.oktobris”.
Domes priekšsēdētājs
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Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 19.jūnijā saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu, vienu kalendāra
nedēļu, no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 6.jūlijam un papildatvaļinājumu 3 darba dienas no
2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 9.jūlijam.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu, Bauskas
novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un
atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem”15.punktu un 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (R.Ābelnieks), nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 6.jūlijam
un papildatvaļinājumu, 3 darba dienas, no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 9.jūlijam.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa papildatvaļinājuma un
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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