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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 34.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2014.gada 20.februāra atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada Gailīšu
pagasta lietišķās mākslas studijas „Stella” vadītājai Mairai Vīķei (personas kods xxxx) par
ilggadēju ieguldījumu, radošu darbību un iniciatīvu lietišķās mākslas studijas „Stella” izaugsmē
(pieteikuma iesniedzēji - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis un kultūras centra „Kamarde” vadītāja Iluta Puķīte).
Domes priekšsēdētājs
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Par SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā
ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldība ir kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” 100 % kapitāla
daļu turētāja.
Bauskas pilsētas pašvaldība SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā mantiskā ieguldījuma
veidā ieguldījusi nekustamos īpašumus, tajā skaitā infekciju nodaļas ēku (turpmāk – Ēka), kas
faktiski sastāv no divām ēkām – Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā reģistrētām
ēkām: slimnīcas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003 un medpakalpojumu ēkas ar
būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 004. Mantisko ieguldījumu sarakstā, kas ir pielikums
Bauskas pilsētas domes 2002.gada 25.aprīļa sēdes protokolam Nr.4, tā apzīmēta ar kodu 0033 ar
atlikušo vērtību Ls 31 337.
Ēka atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 ietilpst nekustamā īpašuma „Dārza
iela 7” sastāvā.
Bauskas pilsētas dome 2004.gada 19.februārī pieņēma lēmumu par bezpeļņas organizācijas
SIA „Bauskas slimnīca” reorganizāciju par SIA „Bauskas slimnīca”. Kapitālsabiedrības
pamatkapitāls tika noteikts atbilstīgi likumam „Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu
statūtsabiedrībās” 8.panta prasībām. Minētā likuma 5.panta pirmā daļa noteica, ka visas
ķermeniskās lietas, intelektuālais īpašums un vērtspapīri, kuru vērtība tiek iekļauta
statūtsabiedrības pamatkapitāla vērtībā šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, pēc tam, kad
statūtsabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kļūst par jaunizveidotās statūtsabiedrības
īpašumu. SIA „Bauskas slimnīca” komercreģistrā reģistrēta 2004.gada 17.martā un tātad ar to brīdi
SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā iekļautās ēkas kļuva par tās īpašumu.
SIA „Bauskas slimnīca” kapitālsabiedrības funkciju veikšanai – veselības aizsardzības
pakalpojumu sniegšanai Ēku jau ilgstoši neizmanto. Ēkā ir izvietota Bauskas novada pašvaldības
ilgstošas sociālās aprūpes iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” struktūrvienība. Daļu
Ēkas telpu SIA „Bauskas slimnīca” ir iznomājusi privātpersonām. Telpas Ēkā ar būves kadastra
apzīmējumu 4001 004 0102 004 SIA „Bauskas slimnīca” iznomājusi citai Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībai – SIA „Zemgales mutes un veselības centrs”.
Turklāt, SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā ieguldīta arī uz zemes vienības
ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 esošā ēka (morgs) ar būves kadastra apzīmējumu
4001 004 0102 005. Arī šo ēku SIA „Bauskas slimnīca” tās funkciju veikšanai jau ilgstoši
neizmanto. Tās stāvoklis ilgstošas neizmantošanas rezultātā ir neapmierinošs. Mantisko
ieguldījumu sarakstā tā iekļauta ar kodu 0023 bez atlikušās vērtības.
Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003 vispārējais stāvoklis raksturojams
kā daļēji apmierinošs un tajā ir nepieciešams veikt uzlabojumus, tajā skaitā jumta, fasāžu, iekšējās
elektroinstalācijas pārbūves.
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Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, kā arī Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
priekšlikumu attiecībā uz nekustamo īpašumu turpmāko sakārtošanu un izmantošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 21.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 45.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” 1 (J.Feldmanis), „atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Novickis),
nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” (vienotais
reģistrācijas numurs 43603017682) pamatkapitāls ir samazināms, dzēšot kapitāla daļas
atbilstoši ēku ar būves kadastra apzīmējumiem 4001 004 0102 003; 4001 004 0102 004 un
4001 004 0102 005 atlikušo vērtību kopsummai.
2. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības prasījums pret pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca”,
kas rodas lēmuma 1.punktā noteiktās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, tiek segts ar
pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā ieguldītajiem un īpašumā esošajiem šādiem
nekustamiem īpašumiem, iegūstot tos Bauskas novada pašvaldības īpašumā, to atlikušajās
vērtībās:
2.1. ēku ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003;
2.2. ēku ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 004;
2.3. ēku ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 005.
3. Uzdot pašvaldības SIA „Bauska slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvim – Bauskas novada
domes priekšsēdētājam dalībnieku sapulcē lemt par pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca”
pamatkapitāla samazināšanu un piekrišanu lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu
nodošanai Bauskas novada pašvaldībai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novadu pašvaldībām
Ievērojot Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību pieņemtos lēmumus un
iesniegtos deleģēšanas līgumu projektus par valsts pārvaldes uzdevumu būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanā deleģēšanu Bauskas novada pašvaldībai,
ņemot vērā to, ka Bauskas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai izpildītu
minēto novadu pašvaldību deleģētos pārvaldes uzdevumus, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot
Bauskas novada pašvaldības funkciju izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta
pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta
piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Uzņemties Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību deleģētās funkcijas –
būvniecības tiesiskuma nodrošināšanu izpildi saskaņā ar pievienoto deleģēšanas līguma
projektu.
2. Noteikt, ka deleģēšanas līgumi ar Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām noslēdzami
uz laiku līdz 2017.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka deleģēšanas līgums ar Iecavas novads pašvaldību noslēdzams uz laiku līdz
2014.gada 31.decembrim.
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu L. un D. K.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 27.janvārī saņemts Murjāņu Sporta ģimnāzijas,
reģ.Nr.90000082152, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.18/270), kurā izteikts lūgums sniegt
finansiālu atbalstu L. un D. K.dalībai mācību treniņu nometnē. Iesniegumā norādīts, ka L. K. un
D. K. ir Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi, Latvijas Republikas jaunatnes izlases kandidāti
vieglatlētikā. Mācību treniņu nometne paredzēta no 2014.gada 7.aprīļa līdz 28.aprīlim Spānijā Albirā. Atbilstoši Murjāņu Sporta ģimnāzijas 2014.gada 27.janvāra iesniegumam mācību
nometnes izmaksas abiem sportistiem ir 1424,66 euro, t.sk. aviobiļetes 454,66 euro, uzturēšanās
izmaksas, sporta bāzes īre 970 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakspunktu
finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro
izdevumu segšanai, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz
pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās sporta lietu
padomes ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt L. K. finansējumu 657 euro apmērā, tai skaitā 227 euro ceļa izdevumu samaksai
un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai mācību treniņu nometnē Spānijā.
2. Piešķirt D. K. finansējumu 657 euro apmērā, tai skaitā 227 euro ceļa izdevumu samaksai
un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai mācību treniņu nometnē Spānijā.
3. Piešķirto finansējumu 1314 euro apmērā, tai skaitā 454 euro ceļa izdevumu samaksai un
860 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” finanšu līdzekļiem L. K. un D. K. dalībai mācību treniņu nometnē, kas norisināsies
2014.gadā no 7.aprīļa līdz 28.aprīlim Spānijā, pārskaitīt uz Murjāņu Sporta ģimnāzijas norēķinu
kontu: Valsts kase, konts LV62TREL7153660000000, kods TRELLV22.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

5

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 27.februārī

prot.Nr.3, 6.p.

Par deju grupas „Lēra” iesnieguma izskatīšanu
Bauskas Kultūras centrā 2014.gada 10.februārī saņemts un izskatīts deju grupas „Lēra”
vadītājas K.Vīgupas iesniegums, kurā izteikts lūgums Bauskas novada domei finansiāli atbalstīt
deju grupas dalību konkursā Chelz Extreme Games Belarus 2014, kas norisināsies BaltkrievijāMinskā 2014.gadā no 27.marta līdz 30.martam.
Iesniegumam ir pievienota izmaksu tāme par kopējām finanšu izmaksām 3930 euro, no
kuras domei lūgts līdzfinansējums transporta izdevumu segšanai 1100 euro.
Deju studija „Lēra” darbojas jau 14.sezonu. Šobrīd deju studijā darbojas 10 grupas, dejo
155 bērni un jaunieši vecumā no 3 gadiem. Deju studijā „Lēra” dejo arī jaunieši, kuri paralēli
studijām Rīgā, turpina sevi pilnveidot deju grupā.
Grupas dalībnieki ir Bauskas novada jaunieši, kuri kā deju grupas „Lēra” dalībnieki aktīvi
piedalās gan novada, gan Latvijas, gan starptautiskās nozīmes kultūras pasākumos. Regulāri divas
reizes gadā tiek sagatavotas jaunas koncertprogrammas un Bauskas Kultūras centrā nodotas
skatītāju vērtējumam. Savas darbības laikā deju grupas vadītāja ir izveidojusi labu radošo
sadarbību ar novada kultūras darbiniekiem, papildinot ar dalībnieku priekšnesumiem
koncertprogrammas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Bauskas Kultūras centrs” no Bauskas novada pašvaldības budžeta
rezerves fonda līdzekļiem finansējumu EUR 1100 (viens tūkstotis simts euro) deju grupas
„Lēra” dalībai konkursā Chelz Extreme Games Belarus 2014 – ceļa izdevumu samaksai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas Kultūras centrs” iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktores D.Peņķes 2014.gada 22.janvāra iesniegumā izteikto lūgumu par
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas ieviešanu izglītības iestādē
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī),
šādus grozījumus:
1.
Papildināt nolikuma 7.punktu ar 7.3.apakšpunktu:
„7.3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – kods
31014011.”
2.
Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Skola piedāvā internāta pakalpojumus, kura darbība noris saskaņā ar skolas direktora
apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 20.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi: 26.05.2011.; 11.04.2013.; 27.02.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.8
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes internātvidusskola” (tālāk tekstā– skola) ir
Bauskas novada Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās
izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese ir: „Mežotnes internātvidusskola”, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV3926. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
(26.05.2011.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. īstenot licencētās izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (turpmāk– skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno:
7.1. Pamatizglītības (5.-9.klase) programma – kods 21011111;
7.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011011;
7.3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – kods
31014011. (Papildināts ar 27.02.2014.grzījumiem.)
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda .
IV. Izglītības procesa organizācija
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9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. Skolēnu
mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra
semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai
skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno
pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks
iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skola piedāvā internāta pakalpojumus, kura darbība noris saskaņā ar skolas direktora
apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
16. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības
un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
19. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada
skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
20. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
21. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
23. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
24. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VI. Skolas pašpārvalde
25. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
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26. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes nolikumu un demokrātijas principiem.
Pārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
28. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
29. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni, un viņu vecāki.
30. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
31. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
32. Skola sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba, kā arī citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus
apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
33. Finansēšanas avoti ir:
33.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
33.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
33.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
33.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
33.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
33.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
34. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas
finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
35. Skolai tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas
un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā
skola finansējama no dibinātāja budžeta.
36. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas
pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors
sniedz pārskatu skolas padomei.
37. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
38. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
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X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
39. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
40. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
41. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
42. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
43. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
44. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
45. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors
un saskaņo ar skolas padomi.
46. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
47. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
48. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

MEŽOTNES INTERNĀTVIDUSSKOLAS
DIREKTORE

(paraksts)
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D.PEŅĶE

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 27.februārī

prot.Nr.3, 8.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra
lēmumā „Par brīvpusdienu piešķiršanu”
Lai nodrošinātu brīvpusdienas visiem Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu
obligātās pirmsskolas izglītības un 1.– 9.klašu izglītojamajiem, uzlabotu izglītības iestāžu
apmeklētību, sniegtu līdzvērtīgu izglītības pakalpojumu ar kaimiņu novadiem, saglabātu esošo
izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un ievērojot, ka no 2014.gada 1.septembra
vispārizglītojošo skolu 3.klašu izglītojamajiem pusdienas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā „Par brīvpusdienu piešķiršanu”
šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā:
„1. Piešķirt no 2014.gada 1.septembra brīvpusdienas visiem Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un 4.–9.klašu
izglītojamajiem”.
2. Svītrot 2.punktu.
3. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Noteikt, ka neizmantotos pašvaldības budžeta līdzekļus brīvpusdienu samaksai izglītības
iestādes direktors ir tiesīgs izlietot citu izglītojamo ēdināšanai atbilstoši Bauskas novada domes
noteiktajai kārtībai. Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs par pašvaldības finanšu līdzekļu
racionālu izlietošanu.”
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 27.februārī

prot.Nr.3, 9.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra noteikumos
Nr.3 „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu un 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek veikta
valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā” šādu grozījumu:
Aizstāt 5.punktā vārdus „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” vadītāja” ar vārdiem „Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

13

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.februārī
prot.Nr.3, 11.p.

NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 28.februārī

Nr.3

Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
(Grozījumi 27.02.2014.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
MK 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

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai.
2. Izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas tiek veidotas, ievērojot Bauskas novada domes
2011.gada 29.decembra noteikumus Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba
slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
un Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumus Nr.4 „Par kārtību, kādā
nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās
izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
3. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba algas fonda sadali veic, pamatojoties uz
novada pašvaldības izglītības iestāžu apstiprinātajām pedagogu tarifikācijām.
4. No atlikušās mērķdotācijas daļas tiek veidots mērķdotācijas rezerves fonds.
5. Rezerves fonda līdzekļi tiek sadalīti novada pašvaldības izglītības iestādēm pēc
pieprasījuma, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, darba
samaksas nodrošināšanai pedagogam: (27.02.2014.grozījumu redakcijā)
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5.1. kas ne ilgāk kā 10 dienas aizvietojis slimības dēļ promesošu pedagogu (vai ne ilgāk kā
mēnesi aizvietojis citu iemeslu dēļ promesošu pedagogu);
5.2. kas uzsāk darbu vakances aizpildīšanas gadījumā;
5.3. kas izbeidz darba attiecības (atvaļinājuma kompensācija);
5.4. kas, līdztekus nolīgtajam darbam, veic papilddarbu, darbu brīvdienās vai svētku dienās.
6. Ja rezerves fonda līdzekļi netiek pilnā mērā izlietoti līdz kārtējā finanšu gada beigām, tie tiek
izlietoti nākošajā finanšu gadā.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 10.p.

Par projekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija”
īstenošanu
Lai uzlabotu energoefektivitāti Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē
„Bauskas 2.vidusskola” un samazinātu siltuma un elektroenerģijas patēriņu, 2013.gadā tika
izstrādāts tehniskais projekts „Bauskas 2.vidusskolas fasādes vienkāršotā renovācija”, kurā
kontroltāmes aptuvenās būvdarbu izmaksas ir EUR 1 956 044,25 (viens miljons deviņi simti
piecdesmit seši tūkstoši četrdesmit četri euro un 25 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa,
PVN 21 % EUR 410 769,29, summa ar pievienotās vērtības nodokli – EUR 2 383 314,24 (divi
miljoni trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro, 24 centi). Tehniskā
projekta izstrādātāja – SIA „Wonderfull”. Šajās izmaksās neietilpst ēkas telpu kosmētiskais
remonts un būvuzraudzības izmaksas.
2013.gadā tika veikts ēkas energoefektivitātes novērtējums (energoaudits) un ēkas
apsekošana, kuras laikā tika konstatēts, ka ēka ir ar palielinātiem siltumenerģijas zudumiem un
zemas kvalitātes siltumizolācijas slāni, nesošajās sienās un pamatos atsevišķās vietās ir
konstatētas plaisas, izdrupušas paneļu saduršuves un redzamas atveres sienās, apmierinošs
pārsedžu tehniskais stāvoklis, ēkas piebūvē esošajā gala kāpņu telpā nesošajam karkasam
konstatēts pirmsavārijas stāvoklis, jumta seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā
neapmierinošs.
Projekta ietvaros paredzēta cokola siltināšana un apdare, betona bruģakmens apmales
izveidošana ap ēku, durvju nomaiņa un ārējo palodžu nomaiņa, fasādes siltināšana un apdare,
ailsānu siltināšana un apdare, lēzenā jumta siltināšana un hidroizolācijas uzklāšana, grīdas uz
grunts siltināšana un apdare pagrabā un 1.stāvā, ventilācijas skursteņu nomaiņa un atjaunošana
virs jumta, 4.stāva pārseguma siltināšana, ieejas mezgla jumtiņa renovācija, siltummezgla,
siltumapgādes, ventilācijas un elektroapgādes renovācija. Būvdarbus iespējams veikt sadalot
kārtās.
Lai 2014.gadā uzsāktu projekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija”
realizāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola”
īstenot projektu „Bauskas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija”.
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2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu
nodaļas vadītājam izsludināt projekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija”
būvdarbu iepirkumu.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2.vidusskola” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

17

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 27.februārī

prot.Nr.3, 11.p.

Par projekta „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis”
ēkas vienkāršotā renovācija” īstenošanu
Lai uzlabotu energoefektivitāti Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienībā „Lācītis” un samazinātu siltuma un
elektroenerģijas patēriņu, 2013.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts „Bērnudārza „Lācītis”,
Gailīšu pagastā, Bauskas novadā vienkāršotā renovācija”, kurā kontroltāmes aptuvenās
būvdarbu izmaksas bija EUR 593 702,53 (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divi
euro, 53 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 21 % EUR 124 677,53, summa ar
pievienotās vērtības nodokli – EUR 718 380,06 (septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši trīs simti
astoņdesmit euro, 6 centi). Tehniskā projekta izstrādātāja – SIA „Wonderfull”. Šajās izmaksās
neietilpst ēkas fasādes kosmētiskais remonts un būvuzraudzības izmaksas.
2012.gadā tika veikts ēkas energoefektivitātes novērtējums (energoaudits) un ēkas
apsekošana, kuras laikā tika konstatēts, ka ēka ir ar palielinātiem siltumenerģijas zudumiem un
zemas kvalitātes siltumizolācijas slāni, ēkas apmales tehniskais stāvoklis vērtējams kā nosacīti
apmierinošs, nesošajās sienās atsevišķās vietās konstatētas plaisas, uz mūra redzamas mitruma
pēdas, sienu, pārsedžu, hidroizolācijas, šuvju hermetizācijas tehniskais, starpstāvu tehniskais
stāvoklis, jumta konstrukcijas, ventilācijas sistēmas ir apmierinošā stāvoklī, ēkas ārdurvis un
logi ir neatbilstošā stāvoklī, fiziski un morāli novecojuši, ēkas otrajā stāvā ir izbūvēta stiklota
konstrukcija, kas balstās uz metāla rāmja, kas ir neatbilstošā stāvoklī – to nepieciešams
demontēt un uzbūvēt jaunu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu izvirzītajām prasībām.
Projekta ietvaros paredzēta cokola siltināšana un apdare, betona bruģakmens apmales
izveidošana ap ēku, logu un durvju nomaiņa, fasādes siltināšana un apdare, ailsānu siltināšana
un apdare, lēzenā jumta siltināšana un hidroizolācijas uzklāšana, grīdas uz grunts siltināšana un
apdare, pagraba pārseguma siltināšana, ventilācijas skursteņu nomaiņa un atjaunošana virs
jumta, siltummezgla, siltumapgādes, ventilācijas un elektroapgādes renovācija. Būvdarbus
iespējams veikt, sadalot kārtās.
Lai 2014.gadā uzsāktu projekta „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” ēkas
vienkāršotā renovācija” realizāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
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6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola”
īstenot projektu „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” ēkas vienkāršotā
renovācija”.
7. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu
nodaļas vadītājam izsludināt projekta „Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” ēkas
vienkāršotā renovācija” būvdarbu iepirkumu.
9. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” direktoru.
10.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

19

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 27.februārī

prot.Nr.3, 12.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” un
pamatizglītības iestāde „Bauskas sākumskola” ir sagatavojusi projektu „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, lai uzlabotu
energoefektivitāti Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, kā arī samazinātu siltuma un
elektroenerģijas patēriņu.
Bauskas novada dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
2013.gada 12.decembrī tika izsludināts iepirkums Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu veikšana
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
rekonstrukcijas projektā”.
Lai 2014.gadā uzsāktu realizēt projektu „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai izglītības
iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
11.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai līdz EUR 1 125 848 (viens
miljons viens simts divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro), tai skaitā:
1.1. 2014.gadā EUR 1 000 000;
1.2. 2015.gadā EUR 125 848.
12.
Aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gadā.
13.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
14.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 13.p.

Par līdzfinansējumu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”
Projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” (turpmāk – Konkurss) Bauskas novadā
trešo gadu organizē biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk - Biedrība) sadarbībā ar
Bauskas novada domi un Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(turpmāk – KNHM) Sabiedrība ar dvēseli aktivitātes ietvaros. KNHM projektu Kern met Pit jeb
Sabiedrība ar dvēseli iesāka 1978.gadā. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan fiziskā,
gan sociālā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves
vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību
starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Konkurss Bauskas novadā tiks izsludināts no 2014.gada 4.marta līdz 2014.gada 4.aprīlim.
Projekta īstenošanas periods – no līguma parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2014.gada
1.jūnija) līdz 2014.gada 30.augustam.
2012.gada Konkursam KNHM finansējums projektu īstenošanai tika nodrošināts pilnā
apmērā, 2013.gadā saskaņā ar 2013.gada 26.janvārī noslēgto līgumu starp Biedrību un KNHM, 50
% apmērā jeb EUR 7 500. Finansējumu EUR 7 500 jeb Ls 5 271 apmērā nodrošināja Bauskas
novada pašvaldība. Savukārt 2014.gadā Konkursam KNHM nodrošina finansējumu 40 % apmērā
jeb EUR 6 000. Finansējumu EUR 9 000 apmērā plānots nodrošināt no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmas „Līdzfinansējums
biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai" finanšu līdzekļiem. Divas grupas, kuru īstenotie
projekti tiks atzīti par labākajiem, saņems naudas balvas, katru EUR 500 apmērā. Konkursa balvas
paredzēts izlietot realizēto projektu uzlabošanai, tās finansē KNHM.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 9 000 (deviņi tūkstoši eiro)
projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” īstenošanai no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmas „Līdzfinansējums
biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai" finanšu līdzekļiem, ieskaitot tos Biedrībai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 14.p.

Par konkursa „Bauskas novada rota” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Bauskas novada rota” nolikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.martā.
Pielikumā:
1. Konkursa „Bauskas novada rota” nolikums uz 3 lp.
2. Konkursa „Bauskas novada rota” vērtēšanas kritēriji uz 4 lp.
3. Pieteikums konkursam „Bauskas novada rota” (paraugs) uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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Konkursa „Bauskas novada rota”
NOLIKUMS
Bauskā
2014.gada 27.februārī

Nr.1

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Konkurss „Bauskas novada rota” (turpmāk – Konkurss) ir Bauskas novada pašvaldības
organizēts konkurss Bauskas novada administratīvās teritorijas infrastruktūras un vides
attīstībai.
2. Konkurss ir ikgadējs.
II.

Konkursa mērķis un uzdevumi

3. Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu,
motivējot pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko sektoru,
uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. noskaidrot novada pašvaldības sakoptākos īpašumus atbilstoši nolikumā definētajām
nominācijām;
4.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā;
4.3. attīstīt iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;
4.4. popularizēt Konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
4.5. paust atzinību iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies novada pašvaldības teritorijas
infrastruktūras un vides pilnveidošanā.
III. Konkursa pretendentu pieteikšana
5. Pieteikt dalību konkursā var personīgi vērtējamā objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs,
vai citas fiziskas un juridiskas personas, iepriekš to saskaņojot ar pretendentu.
6. Katra pagasta pārvalde noteiktajos termiņos organizē pretendentu pieteikšanos savai
teritorijai atbilstošajām nominācijām. Bauskas pilsētā pieteikšanos organizē Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
7. Pieteikt dalību konkursā var jebkurš interesents atbilstoši nolikuma prasībām noteiktajās
nominācijās pagastu pārvaldēs, Bauskas pilsētā – pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
III.
Konkursa nominācijas
8. Konkursā tiek piešķirta nominācija „Bauskas novada rota” šādās vērtējamo objektu
grupās:
8.1. individuālā dzīvojamā māja vai viensēta lauku teritorijā;
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8.2. individuālā dzīvojamā māja pilsētas teritorijā;
8.3. daudzdzīvokļu māja;
8.4. uzņēmums;
8.5. iestāde;
8.6. zemnieku saimniecība.
8.7. Vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var piešķirt vēl vienu nomināciju „Bauskas
novada rota” par īpaši oriģinālu risinājumu objekta labiekārtošanā un attīstībā.
9. Konkursa nomināciju pretendenti tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem (1.pielikums).
IV.

Konkursa norise

10. Konkurss norisinās divās kārtās.
11. Pieteikumus konkursa pirmajai kārtai jāiesniedz, aizpildot vienotu pieteikuma formu
(2.pielikums), atbilstošās pagastu pārvaldēs un pretendentiem Bauskas pilsētā –
pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901 personiski vai
jānosūta pa pastu līdz 30.aprīlim (pasta zīmogs) vai elektroniski.
12. Pretendentu, kas iepriekšējā gadā ieguvis kādu no Konkursa nominācijām, atkārtotai
dalībai konkursā var izvirzīt ne ātrāk kā pēc 3 gadiem.
13. Konkursa pirmā kārta tiek organizēta maijā. Konkursa pirmajā kārtā pagastu pārvaldēs
izveidotas komisijas un Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija
Bauskas pilsētai veic pretendentu izvērtēšanu, izvirzot uz otro kārtu katrā nominācijā ne
vairāk kā 1–2 pretendentus, izņemot uz nomināciju „Bauskas novada rota” vērtējamo
objektu grupā „individuālā dzīvojamā māja pilsētā”, izvirzot 3 – 4 pretendentus.
14. Pirmās kārtas Konkursa komisijas piesaka uz konkursa otro kārtu izvirzītos pretendentus
līdz 1.jūnijam Bauskas novada pašvaldībā: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV3901.
15. Otrās kārtas Konkursa komisija veic pretendentu izvērtēšanu jūnija otrajā un trešajā
nedēļā.
16. Konkursa rezultātu kopsavilkums tiek sagatavots līdz 10.jūlijam.
17. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus
un fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
18. Pasākuma atbalstītājiem, kas piedalās balvu fonda veidošanā ar vismaz 100 euro, ir
tiesības Bauskas novada teritorijā izvietot vizuālo reklāmu konkursa norises laikā un
noslēguma pasākumā.
19. Konkursa otrās kārtas vērtēšanas komisija Konkursa rezultātu kopsavilkumu iesniedz
Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā publicēšanai
presē un citos masu informācijas līdzekļos.
V.

Konkursa otrās kārtas vērtēšanas komisija

20. Konkursa otrās kārtas vērtēšanas komisija darbojas šādā sastāvā:
21.1. komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
21.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
21.3. komisijas locekļi:
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieks,
Bauskas novada Būvvaldes darbinieks,
Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas darbinieks,
Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas darbinieks,
Vides un attīstības komitejas priekšsēdētājs,
pagasta pārvaldes pārstāvis,
Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes loceklis.
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21.4.Bauskas novada administrācijas Kancelejas darbinieks veic Konkursa otrās kārtas
rezultātu apkopošanu un nodrošina Konkursa otrās kārtas vērtēšanas komisijas
noslēguma sēdes protokolēšanu.
VI.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana

21. Konkursa pirmās kārtas uzvarētāji saņem pagastu pārvalžu un novada administrācijas
balvas.
22. Katras nominācijas ieguvējs Konkursa otrajā kārtā saņem atzinību – goda plāksni un
konkursa atbalstītāju balvas.
23. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti Bauskas novada svētkos.
24. Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz Konkursa noslēguma pasākumu.
25. Konkursa dalībniekiem tiek organizēta vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu
sakoptākajām sētām vai pagastiem.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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1.pielikums
konkursa „Bauskas novada rota” nolikumam

Konkursa „ Bauskas novada rota”
vērtēšanas kritēriji
1. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „individuālā
dzīvojamā māja un viensēta lauku teritorijā”
Maksimālais
punktu skaits
1.
Kopskats
5
2.
Iebraucamais ceļš
3
3.
Celiņi
3
4.
Zāliens
3
5.
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
6.
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
3
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
5
9.
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
10.
Ūdensapgāde un kanalizācija
5
11.
Karoga masts vai turētājs
3
12.
Pastkastīte
3
13.
Īpašuma nosaukuma noformējums
3
14.
Dārza mēbeles
3
15.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
3
16.
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
3
Max punktu skaits
58
Nr.p.k.

Kritēriji

2. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „individuālā
dzīvojamā māja pilsētā”
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits
Kopskats
5
Zāliens
3
Celiņi
3
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
Mazās arhitektūras formas
3
Ēku vizuālais stāvoklis
5
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
Ūdensapgāde un kanalizācija
3
Karoga masts vai turētājs
3
Pastkastīte
3
Īpašuma nosaukuma noformējums
3
Dārza mēbeles
3
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14.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
15.
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
Max punktu skaits

3
3
53

3. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „daudzdzīvokļu
māja”
Maksimālais
punktu skaits
1.
Kopskats
5
2.
Automašīnu stāvvietas risinājumi
3
3.
Celiņi
3
4.
Zāliens
3
5.
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
6.
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
3
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
5
9.
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
10.
Ūdensapgāde un kanalizācija
3
11.
Karoga masts vai turētājs
3
12.
Ēkas vizītkarte (numura plāksne, kāpņu telpu kārtība,
5
ziņojuma dēlis, īrnieku saraksts u.c.)
13.
Īpašuma nosaukuma noformējums
3
14.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
3
15.
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
5
labiekārtošanā
16.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
3
17.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
3
risinājumi.
Max punktu skaits
63
Nr.p.k.

Kritēriji

4. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „uzņēmums”
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits
Kopskats
5
Automašīnu stāvvietas risinājumi
3
Celiņi
3
Zāliens
3
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi 5
u.c.)
Mazās arhitektūras formas
3
Ēku vizuālais stāvoklis
5
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
Ēkas vizītkarte (numura plāksne, ziņojuma dēlis, zīmols,
5
karoga masts vai turētājs u.c.)
Uzņēmuma nosaukuma noformējums
3
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
3
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Ēku efektīva apsaimniekošana
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
labiekārtošanā
15.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
16.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
risinājumi.
Max punktu skaits
13.
14.

5
5
3
3
62

5. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „iestāde”
Maksimālais
punktu skaits
1.
Kopskats
5
2.
Automašīnu stāvvietas risinājumi
3
3.
Celiņi
3
4.
Zāliens
3
5.
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
6.
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
3
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
5
9.
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
10.
Karoga masts vai turētājs
3
11.
Ēkas vizītkarte (numura plāksne, ziņojuma dēlis, zīmols
5
u.c.)
12.
Iestādes nosaukuma noformējums
3
13.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
3
14.
Ēku efektīva apsaimniekošana
5
15.
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
5
labiekārtošanā
16.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
3
17.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
3
risinājumi.
Max punktu skaits
65
Nr.p.k.

Kritēriji

6. Nominācija „Bauskas novada rota” vērtējamo objektu grupā „Zemnieku
saimniecība”
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits
Kopskats
5
Iebraucamais ceļš
3
Celiņi
3
Zāliens
3
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
Mazās arhitektūras formas
3
Ēku vizuālais stāvoklis
5
Atkritumu savākšanas organizēšana
3
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Karoga masts vai turētājs
Pastkastīte
Īpašuma nosaukuma noformējums
Mārketings (reklāmas materiāli)
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vizuālais vērtējums
(ceļmalu, meliorācijas grāvju sakoptība u.c.)
16.
ES projektu līdzekļu piesaiste saimniecības attīstībā
17.
Videi draudzīga saimniekošana
18.
Īpašuma labiekārtošanas un attīstības inovatīvi risinājumi.
19.
Saimnieciskajā darbībā izmantotās modernās tehnoloģijas
Max punktu skaits
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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3
3
3
3
3
5
5
3
3
5
71

2.pielikums
Konkursa „Bauskas novada rota” nolikumam
PIETEIKUMS KONKURSAM
„BAUSKAS NOVADA ROTA”

Pieteicējs:

__________________________________________________,
Pieteicēja vārds, uzvārds
_____________________________________________________________

Uzņēmuma, iestādes nosaukums
_____________________________________________________________

Tālruņa Nr., e-pasts

Izvirzītais īpašums: __________________________________________________,
Īpašuma adrese
____________________________________________________________,

Īpašnieks vai apsaimniekotājs
___________________________________________________________________

Tālruņa Nr., e-pasts

Nominācija:







individuālā dzīvojamā māja vai viensēta lauku teritorijā;
individuālā dzīvojamā māja pilsētas teritorijā;
daudzdzīvokļu māja;
uzņēmums;
iestāde;
zemnieku saimniecība.

Pieteikums jāiesniedz sava pagasta pārvaldē vai Bauskas pilsētā – Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā
1 līdz 30.aprīlim.
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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 27.februārī

prot.Nr.3, 15.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome ar 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par grozījumiem Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” apstiprināja maksu par gultasvietas izmantošanu Brunavas
sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi”. Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams darbinieks.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā (apstiprināts
Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta sēdē) šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.

Amats

5.

Ēkas un
uzraugs

% no iestādes Slodze
vadītāja
mēnešalgas
teritorijas 31,25
2

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Amata saime, Mēnešalgas
apakšsaime,
grupa
līmenis
13IB
2

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.novembrī (prot.Nr.11, 56.p.)
Pielikums Brunavas pagasta pārvaldes nolikumam

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde”
amatu saraksts
(Grozījumi 27.02.2014.)
Nr.p.
k.

Amats

1.

Vadītājs

Nr.p.
k.

Amats

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kurinātājs
(no1.oktobra līdz
1.maijam)
Ūdenssaimniecības
strādnieks
Administrators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Skatuves strādnieks

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalgas
grupa

0,5
0,5

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
18.3 II
14 II

56

1

3 II B

8

31,25

2
2

13 IA

1

13 IB

2

2

13 II

2

13 III

4

23 IIA
13 IA

6
1

33 IC

7

13 III

4

% no
izpilddirektora
mēnešalgas
52

Slodze

% no iestādes
vadītāja
mēnešalgas
45
54

Slodze

31,25
35

1

2

31,25

0,6
1

31,25
31,25
63

1
0,75

41

PĀRVALDES VADĪTĀJA

B.MARČENKOVA

32

13

7
8

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 27.februārī

prot.Nr.3, 16.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar A.F.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 23.janvārī saņemts A. F., dzīvesvietas adrese: xxxx,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”,
Īslīces pag., Bauskas nov. zobārstniecības vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 1.martā. A.F. tika iznomāta viena
nedzīvojamā telpa 10 m2 platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beigsies 2014.gada 1.martā.
Nekustams īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa šobrīd nav nepieciešama. A.F. darbība šajās
telpās nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt zobārstniecības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu N.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov., nomas
līgumu ar A. F. par vienas telpas nomu 10 m2 platībā uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam noslēgt ar A.F. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
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 27.februārī

prot.Nr.3, 17.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”,Īslīces pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar I.D.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.janvārī saņemts I. D., dzīvesvietas adrese: „xxxx”,
Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”,
Īslīces pag., Bauskas nov. ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.D. tika iznomātas divas
nedzīvojamās telpas 30 m2 platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2014.gada 1.martā.
Nekustams īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.D. darbība šajās
telpās nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu N. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1. un
3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas
līgumu ar I. D. par divu telpu nomu 30 m2 platībā uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam noslēgt ar I.D. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar I.J.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.janvārī saņemts I. J., dzīvesvietas adrese: xxxx,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu
pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas
nov. ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.J. tika iznomātas divas
nedzīvojamās telpas 30 m2 platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2014.gada 1.martā.
Nekustams īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.J. darbība šajās telpās
nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu N. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1. un
3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas
līgumu ar I. J. par divu telpu nomu 30 m2 platībā līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam noslēgt ar I.J. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

35

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 27.februārī

prot.Nr.3, 19.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”,Īslīces pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar SIA „Veselība”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 23.janvārī saņemts SIA „Veselība”, reģistrācijas
numurs 43603004207, valdes locekles S. S. iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu Bauskas novada pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā „Lauktehnika
22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. aptiekas vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.februārī. SIA „Veselība” tika
iznomātas četras nedzīvojamās telpas 49,5 m2 kopplatībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2014.gada 1.februārī.
Nekustams īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. SIA „Veselība”
aptiekas darbība šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai iegādāties tiem
nepieciešamos medikamentus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu N.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1. un
3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas
līgumu ar SIA „Veselība” par četru telpu nomu 49,5 m2 kopplatībā līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam noslēgt ar SIA „Veselība” vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma
pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Par nedzīvojamo telpu ēkā Ernesta Kapkalna ielā 1A, Īslīces pagastā nomas
līgumu pagarināšanu ar I.D. un I.J.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.janvārī saņemts I.D., dzīvesvietas adrese: „xxxx”,
Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., kā arī I.J., dzīvesvietas adrese: xxxx, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumus pašvaldībai piederošajā
nekustamā īpašumā Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ārsta prakses
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumi ar I.D. un I.J. noslēgti 2010.gada 1.martā. I.D. un I.J.
iznomātas trīs nedzīvojamās telpas 27,51 m2 kopplatībā.
Iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņš beigsies 2014.gada 1.martā
Nekustams īpašums Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Bērzu ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.D. un I.J. darbība
šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu N.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1. un
3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.Pagarināt nedzīvojamās telpas Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. nomas
līgumu ar I.D. un I.J. par trīs telpu nomu 27,51 m2 kopplatībā uz laiku līdz 2016.gada
31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam noslēgt ar I.D. un I.J. vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Kalna un Zaļās ielas
periodiskās uzturēšanas darbi” īstenošanai
2013.gada vasarā Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas speciālisti
apsekoja Bauskas novada pašvaldības tranzītielas – Kalna un Zaļo ielu, kas ir valsts galvenā
autoceļa A7 „Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)” 3,105 km garš posms, un konstatēja, ka
minētās ielas ir sliktā stāvoklī un rada draudus satiksmei, tāpēc tika noslēgts līgums ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļu par Kalna un Zaļās ielas vizuālo novērtēšanu.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļa veica asfaltēto segumu vizuālo
apsekošanu un seguma novērtējuma sagatavošanu ar bojājumu reģistrāciju atbilstoši VAS
„Latvijas Valsts ceļi” procedūrai Nr.PR/A3-1 „Asfaltēto segumu inspekcija”, kā arī izsniedza
vizuālās novērtēšanas aktu, kurā norādīja, ka tranzītielu asfaltbetona seguma stāvoklis atbilst
vērtējumam „slikts”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 40.1.apakšpunktu
projekta iesniegumam jāpievieno pašvaldības lēmums par līdzdalību projekta īstenošanā un
pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā
nodrošināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 448 468 (četri
simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro) apmērā no Bauskas novada
pašvaldības budžeta, tai skaitā 20 % no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta un
pārējo no aizņēmuma Valsts kasē vai kredītiestādē projekta „Kalna un Zaļās ielas periodiskās
uzturēšanas darbi” īstenošanai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

3.

Domes priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu ēku Vītolu ielā,
Bauskā iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde”
SIA „VIDES SERVISS” 2014.gada 12.februārī ir iesniegusi projekta iesniegumu
„Daudzdzīvokļu ēku Vītolu ielā, Bauskā iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta
izstrāde”. Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu
atzinumu par projekta iesnieguma 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, 8.4.
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 2539,47 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro, 47
centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Vītolu ielā iekšpagalmu, Bauskā teritorijas
labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādei.
2. Finansējumu labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādei par summu EUR 2539,47 (divi
tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro, 47 centi) nodrošināt no iestādei „Bauskas
novada administrācija” sadaļā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot veikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu V. S.” noteikts, ka V. S. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx,
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. V. S. ieguva
zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, un šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas,
tas ir, līdz 2007.gada 1.septembrim.
V. S. ir miris.
V. S. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums xxxx), kūts
(būves kadastra apzīmējums xxxx) un šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx).
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 0,8 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 2,0 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 2,0 ha platībā 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
40

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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, sadalīt divos zemesgabalos: nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,8 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,0 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Viesturu lauks”
6. Zemes vienībai 2,0 ha platībā 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 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaķu dīķi”,
Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 12.februārī saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Zaķu dīķi”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Zaķu dīķi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 008
0076, sastāv no zemes vienības 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 008 0076.
Nekustams īpašums „Zaķu dīķi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 008 0076 pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0052 9854.
Ceraukstes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Zaķu dīķi” nav
nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai
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 pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Zaķu dīķi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 008 0076, kas sastāv no
zemes vienības 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 008 0076.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 25.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts L. A. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.xx, Bauskas ielā 1, Dāviņi, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.xx, Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā ar platību 53,7 m². Dzīvoklis ir izīrēts L. A., un viņa izteica vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Ar L. A. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xx, Bauskas ielā 1, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 53,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m²,
537/19092 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xx,
Bauskas ielā 1, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 53,7 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 537/19092 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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.3, 26.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx,
Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. K. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.xx, Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.xx, Bauskas ielā 7,
Dāviņu pagastā ar platību 87,5 m². Dzīvoklis ir izīrēts A. K., un viņš izteica vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Ar A. K. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xx, Bauskas ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 87,5 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 875/16978
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xx,
Bauskas ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 87,5 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 875/16978 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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.3, 27.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx, Stacijas ielā
6, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts dzīvojamās mājas Stacijas ielā 6, Bauskā
pārvaldnieces Z. M. ziņojums par stāvokli ar pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xx, Stacijas ielā
6, Bauskā.
Izskatot Z. M. ziņojumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija ar 01.12.2003. aktu par valsts dzīvojamās
mājas Bauskā, Stacijas ielā 6 (kadastra Nr.40015070015) neprivatizētās daļas nodošanu un
pārņemšanu Bauskas pilsētas pašvaldības īpašumā nodeva Bauskas pilsētas domei īpašumā
divistabu dzīvokli Nr.xx ar kopējo platību 47,3 m². Dzīvoklis Nr.xx, Stacijas ielā 6, Bauskā no
1995.gada ir izīrēts S. B.. Sākot ar 2010.gadu, S.B. regulāri nav maksājusi apsaimniekošanas
maksu un ir iekrājies parāds EUR 626, dzīvoklim ir atslēgta elektroapgāde. 2013.gada jūlijā S.B.,
neinformējot pašvaldību kā dzīvokļa īpašnieku, ir aizbraukusi uz Lielbritāniju. Dzīvoklis atstāts
bez uzraudzības un tiek demolēts. Tas netiek apkurināts un, lai neaizsaltu ūdensvads, pašvaldība
spiesta par saviem līdzekļiem šo dzīvokli apkurināt.
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xx, Stacijas ielā 6, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 47,3 m², dzīvojamās mājas
473/3523 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.xx, Stacijas ielā 6, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 47,3 m², dzīvojamās mājas 473/3523
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.

45

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.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.3, 28.p.

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam
īpašumam „Sermuļi”, Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 20.janvārī saņemts A. P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.89), kurā izteikts lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sermuļi”, kas atrodas Bauskas
novada Vecsaules pagastā, zemes vienības 5,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx vienu
zemes vienību aptuveni 2,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Sermuļi”, kadastra Nr.xxxx, atrodas Bauskas novada Vecsaules
pagastā un pieder A. P. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000444911;
nekustamā īpašuma „Sermuļi” (kadastra Nr.xxxx, kopējā platība 10,0 ha) sastāvā ir zemes
vienība 5,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0048 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Atbilstoši
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.2.apakšpunktam par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes
nosacījumus, pašvaldība izdod administratīvo aktu.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.apakšpunktu, Aizsargjoslu likumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atļaut A.P. no nekustamā īpašuma „Sermuļi”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.xxxx, zemes vienības 5,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx atdalīt vienu
zemes vienību aptuveni 2,0 ha platībā saskaņā ar 2.pielikumu.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0048 sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienībai „Sermuļi” Vecsaules pagastā”.
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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 iela 19, Jelgava,
LV-3007).
Pielikumā:
1. 1.pielikums „Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei” uz 1 lp.
2. 2.pielikums lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam
„Sermuļi” Vecsaules pagastā uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 29.p.

Par nekustamā īpašuma „Jaunburģi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx daļas Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 23.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/233), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Jaunburģi”
Codes pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļu 12 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
zemes vienībai ir piešķirts valsts rezerves zemes statuss saskaņā ar Bauskas novada domes
2011.gada 27.oktobra lēmumu „Par zemes vienības „Jaunburģi” 21 ha platībā, kadastra
apzīmējums xxxx, Codes pagastā ieskaitīšanu rezerves zemēs.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2014.gada
14.janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Uz 2 ha „Jaunburģu” zemes bija pieteicies
mednieku klubs „Codes bebri”, kurš 2014.gada 10.februārī savu iesniegumu atsauca.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600, juridiskā adrese:
„Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Jaunburģi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx daļu 12 ha platībā Codes pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2014. līdz 31.10.2018.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „Eriņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu vai mainījusies
likumdošana par zemes reformas zemēm.
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 30.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Strēlnieku darbnīcas”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 6.februārī saņemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pagastā.
Izskatot Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Strēlnieku darbnīcas”, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4072 002 0083, sastāv no zemes vienības 0,1945 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0083 un darbnīcas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 001;
nekustamais īpašums „Strēlnieku darbnīcas”, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4072 002 0083, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524756.
Mežotnes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Strēlnieku
darbnīcas” nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa 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 pirmās
daļas 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Strēlnieku darbnīcas”, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002
0083, kas sastāv no zemes vienības 0,1945 ha ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 un darbnīcas
ar būves kadastra apzīmējumu 4072 002 0083 001.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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prot.Nr.3, 31.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Strazdiņi”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.februārī saņemts J. S. pilnvarotās personas E. C.
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9-1/181), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Strazdiņi”, Mežotnes pagastā.
Izskatot E. C. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Strazdiņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 005
0027, sastāv no zemes vienības 2,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 005 0027 un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524553.
J. S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Mežotnes pagasta
padome 2009.gada 8.aprīlī ar J. S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu (reģistrēts ar Nr.352).
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Strazdiņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 005 0027, kas sastāv no
zemes vienības 2,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 005 0027.
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.3, 32.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pūpoli”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 30.janvārī saņemts S. V. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. 9-1/147), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Pūpoli”, Mežotnes
pagastā.
Izskatot S. V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Pūpoli”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002
0054, sastāv no zemes vienības 0,3388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0054 un
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000529519;
S. R. V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2012.gada 15.novembrī ar S. V. kā S. R. V. iespējamo mantinieci noslēgts zemes nomas
līgums (reģistrēts ar Nr.3-40/4052-2-PN). Pamatojoties uz 2013.gada 17.jūlija mantojuma
apliecību, ko izsniegusi zvērināte notāre Aija Biezā, S. R. V. pirmtiesības uz zemes vienību 0,3388
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0054 mantojusi S. V..
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, 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Pūpoli”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002 0054, kas sastāv no zemes
vienības 0,3388 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 002 0054.
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2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 33.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pūpoliņi”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 30.janvārī saņemts S. V. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. 9-1/147), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Pūpoliņi”, Mežotnes
pagastā.
Izskatot S. V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Pūpoliņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002
0244, sastāv no zemes vienības 4,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0244 un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000529515;
S. V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Bauskas novada
administrācijā 2012.gada 15.novembrī ar S. V. ir noslēgts zemes nomas līgums (reģistrēts ar Nr.340/4052-1-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, 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Pūpoliņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002 0244, kas sastāv no
zemes vienības 4,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 002 0244.
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.3, 34.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mantiņu lauks”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 11.februārī saņemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Mantiņu lauks”, Mežotnes pagastā.
Izskatot Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Mantiņu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004
0129, sastāv no zemes vienības 0,5655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0129;
nekustams īpašums „Mantiņu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004
0129, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524555.
Mežotnes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Mantiņu
lauks” nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai. Nekustamā īpašuma „Mantiņu
lauks” zemes vienība 0,5655 ha platībā ir iznomāta SIA „Lielmežotne”. SIA „Lielmežotne” ir
iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Mantiņu
lauks”, jo tas robežojas ar SIA „Lielmežotnei” piederošo īpašumu „Jaunā kalte”, kuru nākotnē
varētu paplašināt.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa 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 pirmās
daļas 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Mantiņu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0129, kas sastāv
no zemes vienības 0,5655 ha ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0129.
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.3, 35.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Salnu lauks”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.februārī saņemts SIA „Mālnieki” iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 9-1/409), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Salnu
lauks”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Mālnieki” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Salnu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002
0139, sastāv no zemes vienības 3,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0067 un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524507.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Ar Bauskas novada domes 2011.gada
28.jūlija sēdes lēmumu „Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”
zemes vienībai 3,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0067 piešķirts starpgabala statuss.
SIA „Mālnieki” nekustamā īpašuma „Stariņi”, kadastra Nr.4052 005 0107, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0129 piegul pašvaldības īpašumam „Salnu lauks”.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Salnu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002 0139, kas sastāv no
zemes vienības 3,82 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0067.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rudzu lauks”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.februārī saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9-1/410), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Rudzu lauks”, Codes pagastā.
Izskatot zemnieku saimniecības „Panči” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Rudzu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0080,
sastāv no zemes vienības 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0080 un pieder Bauskas
novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524556.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Ar Bauskas novada domes 2011.gada
28.jūlija lēmumu „Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” zemes
vienībai 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0014 piešķirts starpgabala statuss.
Zemnieku saimniecības „Panči” nekustamā īpašuma „Gulbji”, kadastra Nr.4052 005 0014,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0014 piegul pašvaldības īpašumam „Rudzu
lauks”.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Rudzu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0014, kas sastāv no zemes
vienības 5,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0014.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Munču lauks”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.februārī saņemts SIA „Lielmežotne” iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 9-1/407), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Munču
lauks”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Lielmežotne” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Munču lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004
0323, sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0323 un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524492.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Ar Bauskas novada domes 2011.gada
28.jūlija sēdes lēmumu „Par starpgabalu statusa piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”
zemes vienībai 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0323 piešķirts starpgabala statuss.
SIA „Lielmežotne” nekustamā īpašuma „Mežeļi”, kadastra Nr.4052 004 0031, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0031 piegul pašvaldības īpašumam „Munču lauks”.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Munču lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0323, kas sastāv no
zemes vienības 2,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 004 0323.
2. 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kopmaņi”,Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.februārī saņemts SIA „Mālnieki” iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 9-1/409), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Kopmaņi”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Mālnieki” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Kopmaņi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002 0043,
sastāv no zemes vienības 2,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0043 un pieder Bauskas
novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000524489.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Ar Bauskas novada domes 2011.gada
28.jūlija sēdes lēmumu „Par starpgabalu statusa piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”
zemes vienībai 2,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0043 piešķirts starpgabala statuss.
SIA „Mālnieki” nekustamā īpašuma „Stariņi”, kadastra Nr.4052 005 0107, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0129 piegul pašvaldības īpašumam „Kopmaņi”.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Kopmaņi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002 0043, kas sastāv no zemes
vienības 2,84 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0043.
2. 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xx
Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.xx, Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā,
Uzvarā, Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.xx, Mežāžu ielā 8,
Uzvarā, Gailīšu pagastā ar platību 52,3 m². Dzīvoklis ir izīrēts L. Č., un viņa izteikusi vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā. Ar L. Č. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xx, Mežāžu ielā 8, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 52,3 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0247, ar platību 3879 m²,
523/26501 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xx,
Mežāžu ielā 8, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 52,3 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0247, ar platību 3879 m², 523/26501 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
64

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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par adrešu piešķiršanu Bērzu un Ceriņu ielām Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.februārī saņemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums mainīt Lielās ielas nosaukumu uz Ceriņu ielu un piešķirt tai
atbilstošu adresi, kā arī piešķirt adresi Bērzu ielai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Mežotnes pagasta pārvalde ir veikusi sabiedrisko aptauju par ielu nosaukuma maiņu;
daudzdzīvokļu mājas Selekcija Nr.23 iedzīvotāji izteikuši vēlmi Lielo ielu pārdēvēt par Ceriņu
ielu.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0074 Mežotnes pagastā sadalīšanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0131 piešķirts nosaukums „Bērzu iela”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.un 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nekustamam īpašumam „Bērzu iela”, kadastra Nr.4072 004 0218, kas sastāv no zemes vienības
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0131, piešķirt adresi: Bērzu iela, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov.
2. Nekustamam īpašumam „Lielā iela”, kadastra Nr.4072 004 0225, kas sastāv no zemes vienības
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0225, mainīt nosaukumu no „Lielā iela” uz
„Ceriņu iela” un piešķirt adresi: Ceriņu iela, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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prot.Nr.3, 41.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts N. P., dzīvesvieta: Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu, kura termiņš beidzies 2013.gada 19.jūlijā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
14.01.2014. izziņa Nr.01-15/6 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā xxxx, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot N.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka N. P. īrē dzīvokli Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 19.jūlijam.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas
īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniecei N.P. 2014.gada 11.februārī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds EUR 893,96. 2013.gada 25.septembrī SIA „VIDES SERVISS” un N.P.
starpā noslēgta vienošanās par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
N. P., personas kods xxxx-xxxx, līdz 2014.gada 31. augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar N.. 09.11.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
xxxx, Bauskā, 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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prot.Nr.3, 42.p.

Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 18.septembrī ar S. K. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2014.gada 17.janvārī saņemts S.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
S.K. ģimene īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma beigu termiņš ir 2014.gada 31.janvāris.
S.K. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2014.gada 31.martam.
2014. gada 11.februārī īrniecei S.K. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir EUR 3115,56. Saskaņā ar noslēgto vienošanos no
2013.gada jūnija regulāri tiek veikti ikmēneša maksājumi EUR 85,37.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Jātnieks), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas iela xxx, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar S. K., personas kods xxxx-xxxx, līdz 2014.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” sociālā
dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar S.K. noformēt ar
rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 27.janvārī saņemts D. E., uzturēšanās vieta: Rīgas
iela xxx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo platību Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2013.gada
12.novembra lēmumu „Par D. E. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā persona, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no
ieslodzījuma un tai nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2014.gada 6. decembrī sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo
telpu Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; minētā likuma
14.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām palīdzību var saņemt
maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likuma
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā; likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku; Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka
pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo
noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas 11.02.2014. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt D. E., personas kods xxxx-xxxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Rīgas ielā 71-3,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 26,1 m2.
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3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar D.E. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt D.E. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxxx, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.februārī saņemts K. P., uzturēšanās vieta:
Strautnieku iela xxx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt pašvaldībai
piederošo, brīvo dzīvojamo platību Mēmeles ielā 3B-24, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
2011.gada 11.janvāra lēmumu „Par K. P. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā
persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas grupā, kā bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzināta pie
aizbildnes, un kuram pēc tam, kad beigusies viņas uzturēšanās pie aizbildnes, nav iespējams
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2014.gada 5.februārī sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo
telpu Mēmeles ielā 3B-24, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; minētā likuma
14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad
beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām
kārtām; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 11.02.2014. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Mēmeles ielā 3B-24, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt K. P., personas kods xxxx-xxxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Mēmeles ielā 3B24, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 36,6 m2.
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3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.augustam ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar K. P. noslēgt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B-24, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt K.P. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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prot.Nr.3, 45.p.

Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 11.februāra Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts L. K., dzīvesvietas adrese: Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā
viņš lūdz dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte D. K.,
kas bija dzīvokļa īrniece, 2014.gada 11.janvārī mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada
pašvaldībā 2014.gada 6.februārī.
Izskatot L. K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece D. K. 2014.gada 11.janvārī mirusi;
L. K. Mēmeles xxx, Bauskā, Bauskas nov. deklarēts 2003.gada 29.oktobrī.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 10.02.2014.
izziņas Nr.1-6/4 „Par īres dzīvokļa Mēmeles ielā xxx, Bauskā maksājumiem” redzams, ka
minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar L.K.,
personas kods xxxx-xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu
ar L.K..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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 27.februārī

prot.Nr.3, 46.p.

Par grozījumu 2013.gada 25.jūnija lēmumā „Par izmaiņām Apbalvojumu
piešķiršanas padomes sastāvā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūnija lēmumā „Par izmaiņām Apbalvojumu
piešķiršanas padomes sastāvā” šādu grozījumu:
aizstāt 6.punktā vārdus „Bauskas novada domes deputāti” ar vārdiem „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāju”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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 27.februārī

prot.Nr.3, 47.p.

Par grozījumiem Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikumā šādus
grozījumus:
1. Svītrot 4.punktā vārdus „bez atlīdzības”.
2. Papildināt 4.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Padomes locekļi par darbu padomē saņem atlīdzību Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”
3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Padomes sēdes Padomes priekšsēdētāja uzdevumā sasauc iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas darbinieks (turpmāk – Padomes
sekretārs), informējot Padomes locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 26.aprīlī
prot.Nr.9, 5.p.
2012.gada 26.aprīlī

Nr.2

Bauskas novada pašvaldības

Apbalvojumu piešķiršanas padomes n o l i k u m s
Bauskā
(Grozījumi 27.02.2014.)
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (turpmāk –Padome) ir
izveidota ar Bauskas novada domes lēmumu, un tās darbības mērķis ir apkopot un izvērtēt
saņemtos iesniegumus Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem, un iesniegt atzinumus
Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Padome savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, nolikumu
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” un šo nolikumu.
II. Padomes sastāvs un funkcijas

Ievērojot nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” noteikto, Padomes
locekļu vārdisko sastāvu apstiprina ar Bauskas novada domes lēmumu.
4. Padomes sastāvā darbojas septiņi Bauskas novada domes izvēlēti dažādu nozaru un profesiju
Bauskas novada iedzīvotāji. Padomes locekļi par darbu padomē saņem atlīdzību Bauskas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un
apmērā. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
5. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz pieci Padomes locekļi. Padomes sēdes ir
slēgtas un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.
6. Pirmo Padomes sēdi sasauc Bauskas novada domes priekšsēdētājs. Pirmajā sēdē Padomes
locekļi nolikuma 5.punkta 1.teikumā un 9.punkta 1.teikumā noteiktajā kārtībā ievēl Padomes
priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku.
7. Padomes sēdes Padomes priekšsēdētāja uzdevumā sasauc iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas darbinieks (turpmāk – Padomes
sekretārs), informējot Padomes locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
8. Padomes priekšsēdētājs vada Padomes sēdes, informē Padomes locekļus par saņemtajiem
iesniegumiem, vada debates, ierosina balsošanu izskatāmajā jautājumā un paziņo balsošanas
rezultātus.
9. Padome lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
10. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi vada Padomes priekšsēdētāja vietnieks.
3.
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11. Padomei ir tiesības atlikt iesnieguma izskatīšanu, ja tas neatbilst nolikuma „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” prasībām. Šādā gadījumā Padome nosaka termiņu
trūkumu novēršanai un rakstveidā par to paziņo iesniedzējam.
12. Padomei iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti Bauskas novada administrācijas elektroniskajā
lietvedības dokumentu sistēmā.
13. Padomes sēžu darba materiāli var saturēt personisku informāciju, tos nedrīkst pavairot un pēc
sēdes tie jānodod Padomes sekretāram.
14. Padomes lietvedību kārto Padomes sekretārs.
15. Padomes sēdes protokolē Padomes sekretārs vai viņa prombūtnes laikā cits Bauskas novada
administrācijas vadītāja norīkots administrācijas darbinieks. Protokolā tiek fiksēta sēdes darba
kārtība, pieņemtie lēmumi un balsošanas rezultāti.
16. Protokola saturā netiek izpaustas sēdē notikušās debates. Protokolu paraksta Padomes
priekšsēdētājs un Padomes sekretārs. Padomes rakstveida atzinums tiek iesniegts Bauskas
novada domes priekšsēdētājam.
17. Padomes sekretārs nodrošina apbalvojumu teksta sagatavošanu, noformēšanu un to saturošās
informācijas atbilstību Padomes atzinumam un Bauskas novada domes lēmumam vai domes
priekšsēdētāja rīkojumam.
18. Padomes sekretārs nodrošina Bauskas novada pašvaldības piešķirto apbalvojumu reģistrāciju
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu reģistrā.
19. Padomes sekretārs rakstveidā informē katru apbalvojamo personu par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu un apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu.
III. Noslēguma jautājums
20. Informācija par piešķirtajiem Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem, ievērojot Fizisko
personu datu aizsardzības likumu, tiek publicēta Bauskas novada pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv un Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
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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 27.februārī

prot.Nr.3, 48.p.

Par grozījumiem Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas nolikumā
šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina Komisijas sekretārs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl no Komisijas
locekļiem.”
2. Aizstāt 14.punktā vārdus „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā” ar vārdu „Kancelejā”.
3. Aizstāt 23.punktā vārdus „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā” ar vārdu „Kancelejā”.
4. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
„34. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2009.gada 26.novembra sēdē
(prot.Nr.9, 47.§)
2009.gada 26.novembrī

Nr.12

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS UN LICENCĒŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
(Grozījumi 27.02.2014.)
Bauskā
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija (tālāk tekstā - Komisija) ir Bauskas novada
Domes (tālāk tekstā - Dome) izveidota pastāvīgā komisija, kas realizē pašvaldībai noteiktās
funkcijas un uzdevumus– izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts
likumos, un nodrošina normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pašvaldības saskaņojuma,
atzinuma, atļaujas un citu akceptējumu (tālāk tekstā – atļaujas) izsniegšanu.
2. Komisijas sastāvu uz Domes pilnvaru laiku apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija, tās
apstiprinātajā sastāvā, darbojas līdz dienai, kad stājas spēkā jaunā Domes sasaukuma lēmums
par Komisijas sastāvu.
3. Par Komisijas locekļiem var tikt ieceltas personas, kuras ir kompetentas licencēšanas un
atļauju izsniegšanas jautājumos un pašvaldības darbā.
4. Komisijas vadītāju un viņa vietnieku ievēl Komisija no sava vidus ar vienkāršu balsu
vairākumu.
5. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina Komisijas sekretārs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl no
Komisijas locekļiem. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
6. Komisija atrodas Domes pakļautībā.
7. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, LR normatīvos aktus, Domes lēmumus, saistošos
noteikumus un šo nolikumu.
II.

Komisijas kompetence

Komisija ir tiesīga normatīvajos aktos un Komisijas nolikumā paredzētajos gadījumus
pieņemt lēmumu par:
8.1.atļauju (licenču) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšanu;
8.2.licenci (atļauju) šautuves (šaušanas stenda) darbībai;
8.3.par piekrišanu vai atzinumu (izsniedzot izziņu) normatīvajos aktos noteiktai uzņēmējdarbības
veikšanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
8.4.atļauju ielu vai izbraukuma tirdzniecībai;
8.
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8.5.atļaujas izsniegšanu izklaidējoša pasākuma rīkošanai publiskās vietās;
8.6.transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz pašvaldības ielām un ceļiem laikā,
kad notiek publiski pasākumi, citā laikā;
8.7.izziņas izsniegšanu sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai;
8.8.citos pašvaldības noteiktos jautājumos;
8.9.izsniegtās licences, piekrišanas (izsniedzot izziņu) uzņēmējdarbības veikšanai Bauskas novada
administratīvajā teritorijā anulēšanu.
9. Komisija saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nosaka
piemērojamās pašvaldības nodevas apmēru tās kompetencē esošajās lietās.
III.

Komisijas darba organizācija

10. Komisijas sēdes sasauc un to biežumu nosaka Komisijas vadītājs atkarībā no saņemto
pieteikumu daudzuma un izskatīšanas termiņiem.
11. Komisijas sēdi vada Komisijas vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas vadītāja
vietnieks.
12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies Komisijas
locekļi.
13. Komisija sagatavo izsniegšanai paredzētos dokumentus un nodrošina izsniegto atļauju
(licenču) uzskaiti.
14. Dokumentus izskatīšanai Komisijā pieņem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Kancelejā. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
15. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena
balss. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir sēdes vadītājam. Komisija ir lemttiesīga, ja
tajā piedalās ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi.
IV.

Lēmumu pieņemšana

16. Pieņemot lēmumu par licences un izziņas par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības
veikšanai, Komisija vadās pēc normatīvajiem aktiem un Domes saistošajiem noteikumiem par
to izsniegšanas kārtību.
17. Lēmums tiek pieņemts normatīvos aktos noteiktā kārtībā un termiņos.
18. Komisija ir tiesīga uzaicināt uz sēdi paskaidrojumu sniegšanai personu attiecībā uz kuru tiek
pieņemts lēmums.
19. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija ir tiesīga pieprasīt ekspertu vai konkrētās jomas
speciālistu viedokli.
20. Komisija ir tiesīga atteikt izsniegt atļauju (licenci), ja :
20.1. iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu un jautājuma izlemšanai nepieciešami
papildu materiāli;
20.2. nav nokārtotas saistības ar valsts vai pašvaldību budžetu;
20.3. iesniegtie dokumenti neatbilst LR normatīvo aktu prasībām;
20.4. citos pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētos gadījumos.
21. Licences, atļaujas vai izziņas izsniegšanas atteikums tiek dots rakstiski, tam jābūt
argumentētam.
22. Komisijas lēmumu persona, attiecībā uz kuru tas pieņemts, ir tiesīga apstrīdēt Bauskas novada
Domē.
V.

Licences, atļaujas vai izziņas izsniegšana

23. Licence, izziņa vai atļauja pēc maksājuma dokumenta uzrādīšanas (ja maksājums uzlikts ar
normatīvu aktu), tiek izsniegta Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kancelejā. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
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24. Licence, izziņa vai atļauja ir derīga, ja to ir parakstījis Bauskas novada Domes priekšsēdētājs
(viņa prombūtnes laikā – vietnieks) un tā apstiprināta ar Bauskas novada pašvaldības zīmogu.
25. Komisija, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības institūciju konstatētajiem pārkāpumiem
uzņēmējdarbībā, ir tiesīga anulēt izsniegto licenci, izziņu par pašvaldības piekrišanu
uzņēmējdarbības veikšanai. Šī jautājuma izskatīšanai Komisija uz sēdi ir tiesīga uzaicināt
uzņēmēju (komersantu).
26. Licence, atļauja vai izziņa tiek anulēta, ja pieprasītājs 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
nav samaksājis un izņēmis piešķirto licenci, atļauju vai izziņu.
27. Licences, atļaujas vai izziņas anulēšanas gadījumā, to maksa netiek atmaksāta.
28. Licences, atļaujas vai izziņas nozaudēšanas gadījumā Komisija, ņemot vērā iesniedzēja
motīvus, ir tiesīga izsniegt dublikātu.
VI.

Komisijas tiesības

29. Iesniegt Domei priekšlikumus Komisijas darba organizācijas uzlabošanai.
30. Ierosināt pašvaldības saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, instrukciju
izdošanu tās kompetencē esošos jautājumos.
31. Pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām lēmumu pieņemšanai nepieciešamo
informāciju, pārbaudīt saņemto dokumentu un to saturošās informācijas patiesumu.
32. Izstrādāt un apstiprināt Komisijas sarakstes un dokumentu veidlapas.
33. Uz Komisijas veidlapām paraksta tiesības ir Komisijas vadītājam (viņa prombūtnes laikā –
vietniekam).
34. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
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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 27.februārī

prot.Nr.3, 49.p.

Par grozījumiem Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs katra mēneša otrajā otrdienā plkst.10.00,
informējot komisijas locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.”
2. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
„25. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.”
3. Izteikt 30.punktā šādā redakcijā:
„30. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”
4. Aizstāt 35.punktā vārdus „Domes Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā” ar vārdiem
„iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejā”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada Domes
2009.gada 24.septembra
lēmumu (prot. Nr.7, 16.§)

Bauskas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
NOLIKUMS
(Grozījumi 27.02.2014.)
Bauskā
2009.gada 24.septembrī
I.

Nr.2

Vispārīgie noteikumi

1.
Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (tālāk
tekstā - komisija) ir ar Bauskas novada Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu iecelta pašvaldības
institūcija likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (tālāk tekstā – Likums)
izpildei, kā arī pašvaldībai noteikto funkciju izpildei dzīvokļu jautājumos (tālāk tekstā – Dzīvokļu
jautājumos).
2. Komisija sava darbībā ir pakļauta Bauskas novada Domei (tālāk tekstā - Dome).
3. Komisijas darbs tiek finansēts no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
4. Komisija darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus,
pašvaldības domes lēmumus un šo nolikumu.
5. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību
institūcijām un iestādēm.
II. Komisijas tiesības un pienākumi dzīvokļu jautājumos
6. Komisijai ir šādas tiesības:
6.1. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par:
6.1.1. to, vai persona ir tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši
palīdzības veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no
palīdzības reģistra;
6.1.2. dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kurām, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, „Par dzīvojamo telpu īri”, „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pienākas palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
6.1.3. kopējā dzīvoklī atbrīvoto dzīvojamo telpu izīrēšanu;
6.1.4. sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu, pagarināšanu un
atcelšanu, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu;
6.1.5. dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumu grozīšanu;
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6.1.6. dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu;
6.1.7. dzīvojamās telpas apmaiņu;
6.1.8. ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt šīs ziņas;
6.2. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības institūcijām, juridiskām
un fiziskām personām informāciju par dzīvojamām telpām, iemitinātām personām;
6.3. atsevišķos gadījumos atlikt lietas izskatīšanu līdz papildu apstākļu noskaidrošanai, par to
paziņojot iesniedzējam likumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
6.4. uzaicināt speciālistus, iesnieguma iesniedzējus piedalīties komisijas sēdēs, ja izskatāmais
jautājums ir specifisks, sarežģīts vai to uzklausīšanu prasa Administratīvā procesa likuma
nosacījumi.
7. Komisijai ir šādi pienākumi:
7.1. savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt tās kompetencē esošos jautājumus;
7. 2. nepieciešamības gadījumā, izskaidrot iesniedzējam normatīvo aktu prasības, kas saistīti ar
viņa lūguma būtību;
7.3. sagatavot izskatīšanai Domes sēdē apstrīdētos komisijas izdotos administratīvos aktus.
III. Komisijas pienākumi Likuma izpildē
8. organizēt attiecīgajā teritorijā esošo pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju:
8.1. apzināt attiecīgajā teritorijā privatizācijai pakļautās dzīvojamās mājas un iesniegt pašvaldības
domē
priekšlikumus
par
dzīvojamo
māju
privatizācijas
secību;
8.2. sagatavot priekšlikumus par mājas apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzināt
zemes īpašuma attiecības un noteikt zemes izmantošanas turpmākās iespējas (zeme ir pārdodama
vai nomājama);
8.3. noteikt privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem;
8.4. sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), nedzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai
nepieciešamos dokumentus;
8.5. izziņot privatizāciju (rakstiski informēt īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus, kā arī
publiski iepazīstināt visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas
noteikumiem);
8.6. organizēt izsoles;
8.7. regulāri publicēt informāciju par objektiem, kuri pakļaujami privatizācijai, bet uz kuriem
privatizācijas pretendenti nav pieteikušies;
8.8. pieņemt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un noslēgt pirkuma līgumu;
8.9. pēc pašvaldības Domes lēmuma privatizēt no valsts īpašuma pārņemto dzīvojamo fondu;
8.10. nodot daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās
telpas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
9. vadīt privatizācijas procesu attiecīgās pašvaldības teritorijā:
9.1. informēt iedzīvotājus par tiesību aktiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī
par grozījumiem tajos;
9.2. atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm (iesniegumiem un sūdzībām);
9.3. izskaidrot dzīvojamo māju (to daļu) īpašniekiem un zem tām esošās zemes īpašniekiem viņu
tiesības un pienākumus;
9.4. aizstāvēt savu viedokli pašvaldības Domes sēdēs;
10. apkopot informāciju par privatizācijas norisi:
10.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašuma piederības
uzskaiti;
10.2. kontrolēt mājas kopīpašuma pārvaldes organizāciju veidošanu vai apsaimniekošanas līgumu
slēgšanu;
10.3. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;
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10.4. reizi ceturksnī sniegt valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” pārskatu par
privatizācijas norisi.
IV. Komisijas tiesības Likuma izpildē
11. Saņemt dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts
institūcijām, kā arī uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).
12. Apmeklēt privatizācijas objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli.
13. Iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamajās dzīvojamajās mājās.
14. Precizēt nedzīvojamo telpu (ieskaitot mākslinieku darbnīcas) piederību, to izmantošanu un
privatizācijas kārtību.
15. Slēgt līgumus ar Valsts zemes dienestu, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un
privātpersonām par dzīvojamo māju privatizācijas tehnisko nodrošināšanu.
16. Izmantot dzīvojamo māju privatizācijas finansēšanai un dzīvojamo māju uzturēšanai to
privatizācijas procesa laikā, kā arī apsaimniekošanas organizēšanai pēc dzīvojamo māju
privatizācijas 60 procentus no līdzekļiem, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās
mājas, un ieskaitīti pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā kā nodalīta šī fonda sastāvdaļa.
17. Piedalīties pašvaldības Domes sēdēs un aizstāvēt tajās savu viedokli par dzīvojamo māju
privatizācijas lēmuma projektu.
18. Ar attiecīgu pašvaldības domes pilnvarojumu pārstāvēt tās intereses tiesā un citās valsts vai
pašvaldību institūcijās.
19. Apliecināt privatizācijas pretendentu savstarpējās vienošanās par privatizācijas objektu un
privatizācijas kārtību.
V. Komisijas darba organizācija
20. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs katra mēneša otrajā otrdienā plkst.10,
informējot komisijas locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
21. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisijai ir tiesības izskatīt lietas un pieņemt lēmumus, ja
sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmumu projektus komisija akceptē ar
klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādās daļās, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss.
22. Balsošana ir atklāta un vārdiska.
23. Bauskas novada Domes pārvaldes savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz komisijai
izskatīšanai lietas, lēmumu projektus par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem līdz katra
mēneša pirmajai ceturtdienai.
24. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā
izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas
loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu
viedokli. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā sēdē.
25. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
26. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka
patstāvīgi.
27. Komisijas locekļiem ir pienākums aktīvi piedalīties komisijas darbā, izpildīt pienākumus
atbilstoši šim nolikumam un komisijas priekšsēdētaja norādījumiem.
28. Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt komisijas lēmuma izpildi,
nekavējoties paziņojot par to komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem, ja
viņš var pamatot, ka attiecīgais komisijas lēmums nav likumīgs.
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29. Ja komisija nedēļas laikā pēc attiecīgā lēmuma apturēšanas to atkārtoti izskatījusi pēc būtības
un atzinusi, ka komisijas priekšsēdētāja lēmums nav likumīgs, tā pieņem atkārtotu lēmumu.
30. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.)
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
VI. Komisijas darba pārraudzība
31. Komisijas darbu pārrauga pašvaldības Dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās
ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.
32. Pašvaldības Domei ir tiesības:
32.1. atcelt vai grozīt nelikumīgus komisijas lēmumus vai apturēt nelikumīgu komisijas darbību;
32.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai
Ministru kabineta noteikumi.
VII. Komisijas finansējums Likuma izpildē
33. Komisijas darbība Likuma izpildē tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības budžeta,
valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda
līdzekļiem.
34. Pēc Bauskas novada pašvaldības pieprasījuma komisija iesniedz Domei pārskatu par līdzekļu
izlietojumu Likuma izpildē un privatizācijas finansēšanai nepieciešamo līdzekļu pamatotu
aprēķinu.
VIII. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
35. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību viena mēneša laika no tā spēka
stāšanās dienas var apstrīdēt Bauskas novada Domē, iesniedzot iesniegumu iestādes „Bauskas
novada administrācija” Kancelejā, Uzvaras ielā 1,Bauskā. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)

86

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 27.februārī

prot.Nr.3, 50.p.

Par grozījumiem Nekustamo īpašumu atsavināšanas
un iznomāšanas komisijas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.”
2. Aizstāt 11.punktā vārdus „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā” ar vārdu „Kancelejā”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.19, 6.§)
2011.gada 27.oktobrī

Nr.13

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas
NOLIKUMS
(Grozījumi 27.02.2014.)
Bauskā
I. Vispārīgie noteikumi
1. Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisija
(turpmāk - Komisija) ir Bauskas novada Domes (turpmāk - Dome) izveidota pastāvīgā komisija,
kas realizē pašvaldībai noteiktās funkcijas un uzdevumus – veic normatīvajos aktos noteiktās
darbības pašvaldības nekustamā īpašuma sagatavošanai to atsavināšanai un iznomāšanai, kā arī
nodrošina atsavināšanas un iznomāšanas procedūras. Komisija ir Domes pakļautībā.
2. Komisijas sastāvu uz Domes pilnvaru laiku apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija tās
apstiprinātajā sastāvā darbojas līdz dienai, kad stājas spēkā jaunā Domes sasaukuma lēmums par
Komisijas sastāvu.
3. Par Komisijas locekļiem var tikt ieceltas personas, kuras ir kompetentas nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jautājumos un pašvaldības darbā.
4. Komisijas vadītāju un viņa vietnieku ievēl Komisija no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
5. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
6. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, LR normatīvos aktus, Domes lēmumus, saistošos
noteikumus un šo nolikumu.
II. Komisijas kompetence
7. Komisijas uzdevumi:
7.1. pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas organizēšana;
7.2. pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoļu rīkošana;
7.3. pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas (ja atsavināšanas veids ir izsole) veikšana;
7.4. priekšlikumu sagatavošana Domei par rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu.

III. Komisijas darba organizācija
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8. Komisijas sēdes sasauc un to biežumu nosaka Komisijas priekšsēdētājs.
9. Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies Komisijas locekļi.
11. Dokumentus izskatīšanai Komisijā pieņem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Kancelejā. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
IV. Lēmumu pieņemšana
12. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena
balss. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir sēdes vadītājam. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās ne mazāk kā četri Komisijas locekļi.
13. Lēmumi tiek pieņemti Domes sēdes lēmumos, kā arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
termiņos.
14. Komisija ir tiesīga uzaicināt uz sēdi paskaidrojumu sniegšanai personu, attiecībā uz kuru tiek
pieņemts lēmums.
15. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisijai ir tiesības pieprasīt ekspertu vai konkrētās jomas
speciālistu viedokli.
16. Komisijas lēmumu persona, attiecībā uz kuru tas pieņemts, ir tiesīga apstrīdēt Bauskas novada
domē.
V. Komisijas tiesības
17. Komisijai ir tiesības iesniegt Domei priekšlikumus Komisijas darba organizācijas uzlabošanai.
18. Ierosināt pašvaldības saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, instrukciju izdošanu
tās kompetencē esošos jautājumos.
19. Pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām lēmumu pieņemšanai nepieciešamo
informāciju, pārbaudīt saņemto dokumentu un to saturošās informācijas patiesumu.
20. Izstrādāt un apstiprināt Komisijas sarakstes un dokumentu veidlapas.
21. Uz Komisijas veidlapām paraksta tiesības ir Komisijas priekšsēdētājam (viņa prombūtnes laikā
– komisijas priekšsēdētāja vietniekam).
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 51.p.

Par grozījumu Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumā šādu
grozījumu:
izteikt 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.12. Padomes lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 29.decembrī
prot.Nr.23, 5.§)
2011.gada 29.decembrī

Nr.14

Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
NOLIKUMS
(Grozījumi 27.02.2014.)
Bauskā
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes (turpmāk
– Padome) struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.
1.2. Padome ir koleģiāla konsultatīvā institūcija, kas izveidota pēc Bauskas novada domes, (turpmāk Dome), biedrības „Uzņēmēju klubs „Bauska 97””un biedrības „Bauskas rajona lauksaimnieku
apvienība” iniciatīvas (turpmāk - Dalībpuses), lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību
Bauskas novadā.
1.3. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Bauskas novadā un darbojas uz
brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas
instruments.
2. Padomes mērķis un uzdevumi
2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novadā un aktivizēt dialogu
starp novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu
pieņemšanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.
2.2. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Bauskas novada
pašvaldībai par šādiem jautājumiem:
2.2.1. pašvaldības Attīstības programmas, Teritorijas plānojuma un citu stratēģiski svarīgu
dokumentu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novadā – plānošanas dokumentu atbilstība
uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātei;
2.2.2. pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
2.2.3. kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar novada pašvaldības institūcijām ar mērķi veicināt
novada sociāli ekonomisko attīstību;
2.2.4. uzņēmēju līdzdalību novada tēla veidošanas pasākumos.
2.3. Citi Padomes uzdevumi:
2.3.1. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
2.3.2. iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un novada
pašvaldību;
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2.3.3. noskaidrot novada uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un veicināt savstarpējo
informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;
2.3.4. sekmēt novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;
2.3.5. veicināt tūrisma attīstību Bauskas novadā;
2.3.6. sniegt priekšlikumus nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā;
2.3.7. sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju
pārkvalificēšanos un tālākizglītību uzņēmumos, uzņēmēju informēšanu un izglītošanu.
3. Padomes tiesības un pienākumi
3.1. Padomei ir tiesības:
3.1.1. izmantot Domes telpas Padomes sēžu, darba grupu sanāksmju rīkošanai,
3.1.2. pieprasīt un saņemt bez atlīdzības 2.2. un 2.3.punktā noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešamo informāciju no pašvaldības institūcijām, kā arī no Dalībpušu organizācijām;
3.1.3. izveidot darba grupas Padomes kompetencē ietilpstošo jautājumu sagatavošanai, pieaicināt
ekspertus un nozaru speciālistus;
3.1.4. sagatavot rekomendācijas nozaru plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu
pilnveidošanai un iesniegt tos institūcijās, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi;
3.1.5. sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Domē;
3.1.6. uzaicināt uz Padomes sēdēm valsts pārvaldes, pašvaldības institūciju un nevalstisko
organizāciju pārstāvjus.
3.1.7. padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pašvaldībās, kā arī
ārvalstīs;
3.2. Padomes pienākumi:
3.2.1. regulāri informēt Domi un sabiedrību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi;
3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai u.c.
uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanai Bauskas novadā un iesniegt tos izskatīšanai
Domei;
3.2.3. apkopot un paust Domei novada uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.
4. Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija
4.1. Padomi veido deviņi Dalībpušu izvirzīti pārstāvji. Bauskas novada uzņēmēji izvirza sešus un
Dome trīs pārstāvjus darbam Padomē.
4.2. Dome pilnvaro priekšsēdētāju deleģēt pašvaldības pārstāvjus darbam Padomē.
4.3. Katrai Dalībpusei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu pārstāvi, izvirzot tā vietā citu pārstāvi
nolikuma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.
4.4. Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku Padome ievēl uz vienu gadu no
Dalībpušu deleģētajiem pārstāvjiem pirmajā Padomes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Pilnvaru
termiņš var tikt pagarināts uz tādu pašu periodu, ja neviena no Dalībpusēm neierosina izmaiņas.
4.5. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja
vietnieks.
4.6. Padomes priekšsēdētājs:
4.6.1. plāno un apstiprina Padomes sēžu darba kārtību un vada Padomes sēdes;
4.6.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi;
4.6.3. seko Padomes lēmumu izpildes gaitai un ne retāk kā reizi pusgadā sniedz informāciju
Padomes sēdē par Padomes pieņemto lēmumu izpildi.
4.7. Padomē darbojošies locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām. Padomes locekļi Padomē
darbojas bez atlīdzības.
4.8. Padomes locekļi:
4.8.1. informē Padomi par Dalībpuses, kuru viņi pārstāv, viedokli Padomes sēdē izskatāmajā
jautājumā;
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4.8.2. informē Dalībpuses, kuru viņi pārstāv par sagatavotajiem Padomes dokumentu un lēmumu
projektiem.
4.9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem.
4.10. Padomes sēdes ir atklātas, un tās notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos, vai arī biežāk, ja to
pieprasa vismaz 3 (trīs) Padomes locekļi. Par Padomes sēdes sasaukšanu Padomes locekļus
informē vismaz vienu nedēļu pirms paredzētās Padomes sēdes.
4.11. Padomes sēdē lēmumus pieņem vienojoties. Ja sēdes laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad
lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā
ir Padomes priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā — Padomes priekšsēdētāja vietnieka) balss.
Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padomes lēmumus nosūta visām ieinteresētajām
fiziskajām un juridiskajām personām, un tiem ir rekomendējošs raksturs
4.12. Padomes lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
4.13. Ja kāds Padomes loceklis nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Padomes locekļa viedokli pēc
viņa pieprasījuma ieraksta protokolā. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs un Sekretārs.
4.14. Sekretārs:
4.14.1. sagatavo Padomes sēdes darba kārtību un savlaicīgi informē Dalībpuses par Padomes sēdes
laiku, vietu un darba kārtību;
4.14.2. nodrošina Padomes sēžu protokolēšanu un piecu darba dienu laikā no dienas, kad notikusi
Padomes sēde, noformē un nosūta (elektroniski) protokolus visām Dalībpusēm (Padomes
locekļiem) un Padomes noteiktajiem adresātiem;
4.15. Padomē jautājumu izskatīšanai nepieciešamos materiālus (projektus, paskaidrojumus, atzinumus
u.c.), norādot personu, kas ziņo par izskatāmo jautājumu, kā arī ziņojumus un Padomes lēmumu
projektus, sagatavo un iesniedz Sekretāram tā Dalībpuse, kura ir ierosinājusi jautājuma izskatīšanu.
4.16. Padomē izskatāmie jautājumi un šo jautājumu izskatīšanai nepieciešamie materiāli iesniedzami
Sekretāram ne vēlāk kā septiņas darba dienas pirms Padomes sēdes, bet savukārt Sekretārs šos
materiālus iesniedz (elektroniski) Dalībpušu pārstāvjiem (Padomes locekļiem) ne vēlāk kā četras
darba dienas pirms Padomes sēdes.
4.17. Sekretārs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes elektroniski nosūta darba kartību Padomes locekļiem
un novada pašvaldības speciālistiem, kuri uzaicināti piedalīties Padomes sēdē.
5. Padomes darbības izbeigšana
5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta, un tās darbība tiek izbeigta ar Domes lēmumu.
5.2. Par Padomes darbības izbeigšanu Dome informē Padomi vismaz vienu mēnesi iepriekš.
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Bauskā
2014.gada 27.februārī

prot.Nr.3, 52.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada14.februārī saņemts domes priekšsēdētāja
Raita Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu – divas
kalendāra nedēļas, sākot ar 2014.gada 3.martu.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta
pirmā daļa nosaka, ka amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību,
kā arī citus ar atvaļinājumu saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl šajā
likumā nav noteikts citādi. Darba likuma 149.panta pirmā daļā nosaka,
ka
atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neieskaitot svētku dienas.
Šā
panta otrā daļa nosaka, ka ikgadējo atmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām,
taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.
Turklāt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 9.punkts nosaka, ka pabalstu piešķir un izmaksā amatpersonai
(darbiniekam) pirmo reizi konkrētajā kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 40., 41.pantu, 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” 9., 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1
(R.Ābelnieks), nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – divas kalendāra nedēļas – no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada
16.martam par darba periodu no 2013.gada 18.jūnija līdz 2014.gada 17.jūnijam.
2. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam pabalstu, aizejot
ikgadējā atvaļinājumā 50 % apmērā no mēnešalgas.
3. Noteikt, ka domes priekšsēdētaja Raita Ābelnieka pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieka Alvis Feldmanis.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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