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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2014.gada 21.maija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” skolotājai Sandrai Auzānei (personas kods
xxxx) par nozīmīgiem sasniegumiem jauniešu izglītošanā un audzināšanā, aktīvu sabiedrisko
darbību (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežgaļu pamatskola”
direktors Jurijs Zeļčs).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā”
sagatavošanu un iesniegšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.185 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība” 21.punktu novada pašvaldībai ir tiesības iesniegt projekta
iesniegumu.
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Bauskas novada pašvaldībai noteiktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) kvota
ir EUR 77 341. ERAF finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām, bet nacionālais publiskais finansējums nav mazāks par 15 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 13 649.
Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir publisko interneta pieejas punktu izveides un
pilnveidošanas izmaksas: tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta
pieslēguma jaudas palielināšana; bezvadu interneta pieejas zonas izveide vai paplašināšana;
datortehnikas un biroja tehnikas iegāde un uzstādīšana; datortīkla un datortīkla komunikāciju
iekārtu iegāde un uzstādīšana; programmatūras iegāde un instalēšana.
Ja projekta iesniedzējs publiskajā interneta pieejas punktā plāno nodrošināt pieeju
datortehnikai, publiskajā interneta pieejas punktā nodrošina šādus pakalpojumus:
bezvadu pieeju internetam visu diennakti vismaz 50 metru rādiusā ap publisko interneta
pieejas punktu; pieeju datoriem ar noteiktu minimālo programmatūru (dokumentu, tabulu un attēlu
rediģēšana, digitalizēto dokumentu apstrāde, e-paraksts) un pieslēgumu internetam; iespēju
digitalizēt dokumentus A4 un A3 izmērā; iespēju izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus
A4 un A3 formātā; iespēju pieslēgt un darboties ar apmeklētājiem piederošiem datu nesējiem, veikt
tiem kaitīgās programmatūras pārbaudi.
Ja projekta iesniedzējs plāno izveidot bezvadu interneta pieejas zonu, tiek nodrošināts:
bezvadu internets vismaz 50 metru rādiusā ap bezvadu tīkla iekārtu; bezvadu tīkla iekārtas vadība,
izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru; vismaz 4 portu datortīkla komutatora iebūve
bezvadu tīkla iekārtā; atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai; bezvadu tīkla iekārtā iebūvēts
ugunsmūris.
Projekts jāīsteno līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumiem 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība”,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot projekta
pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība” iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju.
3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 90 990 (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit euro), ERAF līdzfinansējums ir EUR 77 341 (septiņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti
četrdesmit viens euro), jeb 85 % no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums EUR
13 649 (trīspadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro) jeb 15 %.
4. Projekta atbalsta gadījumā 2014.gadā nodrošināt projekta priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība”
2014.gada 5.maija iesniegums (reģ.Nr.3-14.5/1627), kurā izteikts lūgums atbalstīt EUR 70 apmērā
Bauskas novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski represēto personu
salidojumā, kas notiks 2014.gada 16.augustā Ikšķilē, Ogres novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski
represēto personu salidojumā, piešķirot biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” EUR 70
salidojuma organizēšanai.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
finanšu līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16.un 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Saskaņot bērnu dienas nometnes „Taurenītis” darbību:
1.1. nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas
sākumskola”;
1.2. nometnes vadītāja: Līga Rimševica, tālr. 27731960;
1.3. nometnes darbības laiks un vieta: no 02.06.2014. līdz 13.06.2014. Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Bauskas sākumskola”;
1.4. nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem un 4 pedagogi.
2. Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu EUR 14 vienam bērnam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novadā kultūras un sporta pasākumi vasaras sezonā tiek rīkoti ārpus telpām.
Ikviens brīvā dabā rīkots pasākums liek organizatoriem rēķināties ar iespējamiem nelabvēlīgiem
laika apstākļiem, apskaņošanas un citas nepieciešamās aparatūras izvietošanu, dalībnieku
izvietošanu, mantu glabāšanu un citām pasākuma vajadzībām, kas prasa norobežotu, slēgtu
teritoriju. Šādos gadījumos risinājums ir telts, kas paredzēta uzstādīšanai ārā publisku pasākumu
rīkošanai. Izvērtējot situāciju novadā, Bauskas Kultūras centrs vēlas iegādāties šādas teltis:
1) vienu 10x20 m izmēra telti lielu publisku pasākumu rīkošanai;
2) vienu 8x4 m izmēra telti,
3) divas 4x2 m izmēra teltis, kuru izmēri ir variējami, maināmas sienu, logu un durvju
konfigurācijas, montāžu un demontāžu iespējams veikt īsā laika periodā 2-3 cilvēkiem. Saliktas
telts svars un izmēri ļauj to transportēt ar Bauskas Kultūras centra transportu.
Ievērojot zemsliekšņa iepirkuma rezultātus, remontdarbu nodrošināšanai ceremoniju zālē
nepieciešams papildu finansējums EUR 9980 un baleta zālē EUR 3130.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” no Bauskas
novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu finansējumu
EUR 36 110 (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts desmit euro), t.sk.:
1.1. telšu iegādei EUR 23 000 (divdesmit trīs tūkstoši euro);
1.2. ceremoniju zāles remontam EUR 9980 (deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro);
1.3. baleta zāles remontam EUR 3130 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktorei Ilvai
Vansovičai slēgt līgumus par darbu izpildi ar iepirkumu procedūrās rezultātā
izraudzītajiem pretendentiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
iestādes „Bauskas Kultūras centrs” kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Griķu pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 12.maijā saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Griķu pamatskola” 12.05.2014.iesniegums Nr.1.12/76, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu EUR 1530 apmērā Griķu pamatskolas struktūrvienības „Dzirnaviņas” apkures
sistēmas rekonstrukcijai, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādei.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 1530 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro) Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Griķu pamatskolas struktūrvienības „Dzirnaviņas”
apkures sistēmas rekonstrukcijai, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no 2014.gada budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola”
Ievērojot izsludinātā iepirkuma Nr.BNA2014//005„Gāzes apkures katlu piegāde un
uzstādīšana Īslīces vidusskolā” rezultātus un 2014.gada 27.februārī noslēgto līgumu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „FLUMINA” par EUR 29934,50, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 29 934 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri
euro) Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” gāzes
apkures katla iegādei un uzstādīšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Mežgaļu pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.aprīlī saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Mežgaļu pamatskola” 2014.gada 24.aprīļa iesniegums Nr.1-11/25, kurā izteikts lūgums piešķirt
papildu finansējumu EUR 1290 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit euro) dziļurbuma
skalošanai un aprīkojuma uzstādīšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 1290 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit euro) Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežgaļu pamatskola” dziļurbuma
skalošanai un aprīkojuma uzstādīšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Bauskā
2014.gada 29.maijā

prot.Nr.10, 10.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu EUR 84942 ( astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro) darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 84 942 (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi
euro) Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 29.maijā

prot.Nr.10, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Ievērojot Mežgaļu pamatskolas direktora J.Zeļča 2014.gada 24.aprīļa iesniegumu Nr.1-11/26
un Ozolaines pamatskolas direktores L.Bulas 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.1-1/20 ar lūgumu
vasaras periodā remontdarbu veikšanai no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 31.augustam noteikt
remontstrādniekam papildu slodzi 0,6 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada
28.jūlija Bauskas novada domes noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām
un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 9.pielikumu „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.06.2014. līdz 31.08.2014.
ar 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu;
1.2. papildināt 11.pielikumu „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.06.2014. līdz 31.08.2014.
ar 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 30.maijā.
Pielikumā:
1. 9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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9. pielikums
Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.01.2014., 29.05.2014.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagoga palīgs
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists
Kopā
Remontstrādnieks (01.06.2014.- 31.08.2014.)
Pavisam kopā

15.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro

Slodze

518
441
320
320
367
323
388
367
337
330
427
344
541

1
0,75
2
2
0,4
3
1
2
0,5
0,15
0,5
2
0,5

x
367
x

15,8
0,6
16,4

Mēneša
alga
kopā
euro
518
331
640
640
147
969
388
734
169
50
214
688
271
53
5812
220
6032

R.ĀBELNIEKS
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11.pielikums
Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.05.2014.)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Ēkas dežurants
Darba aizsardzības speciālists
Kopā
Remontstrādnieks (01.06.2014.- 31.08.2014.)
Pavisam kopā

14.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
599
427
320
320
367
323
388
367
330
427
344
320

Slodze

x
367
x

12,5
0,6
13,1

1
0,75
2,2
1
0,4
2
1
1
0,15
0,5
2
0,5

Mēneša
alga kopā
euro
599
320
704
320
147
646
388
367
50
214
688
160
53
4656
220
4876

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 29.maijā

prot.Nr.10, 12.p.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA „Gaižēni” un
SIA „Tunkūni” naudas balvas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem
mācību sasniegumiem” apstiprināšanu
Ievērojot SIA „Gaižēni” valdes locekļa Alexa Rasmussena un SIA „Tunkūni” valdes
locekļa Gintauta Tarvida 2014.gada 12.maija iesniegumā izteiktos priekšlikumus par naudas balvu
piešķiršanu Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 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,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.6 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA „Gaižēni” un SIA
„Tunkūni” naudas balvas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu
absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem”.
2. Pieņemt ziedojumu no SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” 6000 euro apmērā, kura
izlietošanas mērķis ir naudas balvas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ziedojuma līgumu ar SIA
„Gaižēni” un SIA „Tunkūni”.
4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 30.maijā.
Pielikumā: Noteikumi Nr.6 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” naudas
balvas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem
mācību sasniegumiem” uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

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

NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 29.maijā
Nr.6

Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” naudas balvas
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem
par augstiem mācību sasniegumiem
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.
4.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas naudas balvas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem, naudas balvas piešķiršanas nosacījumus,
apmērus un izmaksas kārtību.
Naudas balvas piešķiršanas mērķis ir novērtēt un apliecināt 9.klašu absolventu sasniegto
augsto mācību rezultātu nozīmīgumu.
Balvu fondu veido SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” ziedojums gadā 6000 euro.
Naudas balvas apmērs vienam 9.klases absolventam, kurš atbilst noteikumu 5.punkta
prasībām, ir 300 euro (pirms nodokļu samaksas).
II. Naudas balvas piešķiršanas nosacījumi

5.
5.1.
5.2.
6.

7.

8.

Naudas balvu piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu
absolventiem, kuriem:
mācību gada vidējais vērtējums nav zemāks par 8,00 ballēm (noslēguma eksāmenu
vērtējumi netiek ņemti vērā);
mācību gada vērtējums sportā, mājturībā un tehnoloģijās nav zemāks par 7,00 ballēm.
Naudas balvas piešķir vienam izglītojamam no katras vispārējās izglītības iestādes. Pārējo
balvu fondu sadala izglītojamiem pēc augstākās vidējās atzīmes, ievērojot maksimālo
izglītojamo skaitu līdz 3 izglītojamiem no katras vispārējās izglītības iestādes,
struktūrvienības.
Garantētās balvas tiek piešķirtas vienam Mežgaļu pamatskolas un vienam Īslīces
vidusskolas 9.klases absolventam ar visaugstāko gada vidējo vērtējumu arī tad, ja netiek
izpildītas šo noteikumu 5.punkta prasības.
Bauskas novada dome naudas balvas piešķir vienu reizi gadā un pasniedz izglītības iestādes
izlaiduma svinīgajā pasākumā.
III. Naudas balvas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

9.

Izglītības iestādes direktors trīs darba dienu laikā pēc mācību beigām iesniedz Bauskas
novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” (turpmāk - Bauskas novada
administrācija) apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kuri atbilst naudas balvas piešķiršanas
nosacījumiem, norādot izglītojamā vidējo vērtējumu un vērtējumus sportā, mājturībā un
tehnoloģijās, izglītojamo sekmju izrakstus.
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10.

11.

12.

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa pārbauda sarakstā norādīto informāciju
un sagatavo rīkojuma projektu par naudas balvas piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem.
Rīkojuma projektu un izglītojamo sarakstu Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļa saskaņo ar SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” pilnvaroto personu un iesniedz
Bauskas novada domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
Naudas balvas izmaksā Bauskas novada administrācija, ieturot normatīvos aktos noteiktos
nodokļus.
IV. Noslēguma jautājumi

13.
14.

Noteikumu darbības laiks ir no 2014.gada 29.maija līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2013./2014.mācību gadā 9.punkta nosacījumu izpilde tiek noteikta līdz 2014.gada
2.jūnijam.

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 29.maijā

prot.Nr.10, 13.p.

Par Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.17
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” precizēšanu
Bauskas novada dome 2014.gada 27.martā izdeva saistošos noteikumus Nr.17„Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (turpmāk – saistošie
noteikumi). Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika
nosūtīti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Bauskas novada domē 2014.gada 22.aprīlī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstule Nr.1-3/1363 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā izteikts lūgums
precizēt saistošo noteikumu atsevišķus punktus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu papildināt ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1punktu.
Bauskas novada dome šādam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atzinumam nevar piekrist šāda apsvēruma dēļ:
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktos ir noteiktas sociālās
garantijas pilngadību sasniegušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, savukārt saistošo
noteikumu VI.nodaļā ir noteikts pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušiem bērniem līdz pilngadības sasniegšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.
1.1.

Precizēt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.17„Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”:
izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro
daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43.punktu”;
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.

3.

4.

svītrot 9.punktu;
aizstāt 10.3.apakšpunktā vārdu „invalīdi” ar vārdiem „personas ar invaliditāti”;
svītrot 16.5.apakšpunktu;
aizstāt 28.punktā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „ar invaliditāti” un vārdu „invalīdi” ar
vārdiem „persona ar invaliditāti”;
aizstāt 29.punktā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „ar invaliditāti” un vārdu „invalīds” ar
vārdiem „persona ar invaliditāti”;
aizstāt 52.punktā vārdu „invalīda” ar vārdiem „invaliditāti apliecinošu dokumentu” un
vārdu „invalīds” ar vārdiem „ar invaliditāti”;
svītrot XIII.nodaļu;
atbilstoši veiktajiem precizējumiem izmainīt saistošo noteikumu nodaļu, punktu un
apakšpunktu numerāciju.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu papildināt saistošo
noteikumu izdošanas pamatojumu ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās” 27.,
30., 31. un 31.1 punktu, neatbalstīt.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļai publicēt precizētos Bauskas novada domes 2014.gada
27.marta saistošos noteikumus Nr.17 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem” Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt precizētos Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.17
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.17
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu
(prot.Nr.5, 18.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
(Precizēti 29.05.2014.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I.
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi
un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
apbedīšanas pabalsts;
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pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
5.11. pabalsts pirts apmeklējumam.
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk
– Sociālais dienests).
5.5.
5.6.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek
aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
III. Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas (turpmāk
- mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no
citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par
apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi,
kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
9.
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
9.1. trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
9.2. maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laiku;
9.3. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti,
ja viņu vidējie ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 % no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu
53.2.apakšpunktā minētie īpašumi.
10.
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
11.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
11.1. mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī neatkarīgi
no dzīvojamās platības;
11.2. mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī neatkarīgi
no dzīvojamās platības;
11.3. mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības.
12.
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
13.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
14.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
14.1. pabalsta lielums ir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
14.2. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
14.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
15. Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
15.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
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8.

15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

16.

17.

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Pabalstu piešķir līdz 715 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās dienas.
V. Apbedīšanas pabalsts

18.

19.

20.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves
bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā ģimenes
loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta
summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, pārskaitot
pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim (apgādniekam), vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc izdevumu apliecinošu dokumentu
iesniegšanas.
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa ir
mazāka nekā valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.
VI. Pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu audžuģimenē lēmumu pieņem
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk – Bauskas
novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz Sociālais dienests.
22.
Audžuģimeņu pabalstu veidi un to apmērs:
22.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam un audzināšanai 170 euro. Ja, atrodoties
audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības
iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šo noteikumu
22.1.apakšpunktā noteiktā ikmēneša pabalsta;
22.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.
23.
Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi.
24.
Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par
pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.
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21.

25.
26.

Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē sagatavo Sociālais dienests pēc Bauskas
novada Bāriņtiesas lēmuma saņemšanas.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs

27.

28.

29.
30.

Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm,
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem
ar invaliditāti, viena vecāka ģimeņu bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti, vai
aizbildnībā esošiem bērniem un ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Vispārējās vidējās
izglītības posmā, piešķirot pabalstu, ņem vērā, vai bērnam nav ilgstošu neattaisnotu stundu
kavējumu (vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī).
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām,
maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, viena vecāka ģimeņu bērniem, ja vecāks ir
persona ar invaliditāti, vai aizbildnībā esošiem bērniem.
Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas izmaksu apmērs nevar pārsniegt
3 euro dienā.
VIII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

31.

32.

33.
34.
35.

36.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai
aizbildniecībā esošiem bērniem.
Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
un tas tiek piešķirts par katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes
bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu), vai aizbildniecībā esošiem bērniem,
kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes, izņemot internātskolas, un nav sasnieguši 20
gadu vecumu.
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas.
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

37.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
37.1. optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts gada laikā
nevar pārsniegt 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un vienai personai
nevar būt lielāks par faktiskajiem optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem;
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37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz 355 euro gadā
par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, līdzmaksājumam par operāciju
personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām
personām, un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 90 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un
kuriem nav citu resursu ienākumu gūšanai;
37.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā.
38.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
39.
Pabalstu, nepārsniedzot 100 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa nozīmēto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
40.
Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
41.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai
42.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
42.1. līdz 70 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
42.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju
augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu kontu.
43.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
44.

45.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma vietu
pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas, izvērtējot attiecīgās personas materiālo situāciju. Ja personai nav
ienākumu, uzkrājumu un šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minēto īpašumu, tai piešķir
vienreizēju pabalstu 50 euro apmērā.

XII. Pabalsts pirts apmeklējumam
46.

Pabalsts pirts apmeklējuma izmantošanai ir 75 % apmērā no pakalpojuma sniedzēja
noteiktās pakalpojuma maksas, bet ne vairāk kā 10 euro mēnesī vienai personai.
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47.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
47.1. trūcīgai un maznodrošinātai personai (ģimenei), kura dzīvo mājoklī bez vannas vai dušas;
47.2. pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par 250 euro un kuri dzīvo mājoklī bez vannas vai
dušas;
48.
Persona pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par pabalsta piešķiršanu.
49.
Pabalstu pēc pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina un dokumentēta apliecinājuma par
personas konkrēto pirts apmeklējumu pārskaita uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu.
XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
51.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai pensionārs
un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
52.
Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē
ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
53.
Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
53.1.
par īpašumiem nav uzskatāmi:
53.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
53.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
53.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem,
kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums;
53.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;
53.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
53.2.1. zeme un mežs, izņemot 53.1.1. un 53.1.2.apakšpunktā minētos gadījumus;
53.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
53.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau ir
viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi un ūdens
transportlīdzekļi.
54.
Ģimenēm (personām), kurām ir 53.2.apakšpunktā minētie īpašumi, trūcīgās personas
statusu nepiešķir.
55.
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
XIV. Apsekošana dzīvesvietā
50.

56.

Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa
24

57.

58.

dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai
saskaņā ar vienošanos.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties
ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu).
Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

59.
60.
61.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad šī
darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
XVI. Noslēguma jautājumi

62.
63.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nometņu darbības saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.
Diennakts nometne „Emociju virpulis laukos”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 16.06.2014. līdz 20.06.2014. Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 10 līdz 11 gadiem un 7 pedagogi.
2.
Diennakts nometne „Tu vari, ja dari”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 30.06.2014. līdz 04.07.2014 Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 12 līdz 13 gadiem un 7 pedagogi.
3.
Dienas nometne „Vasaras pasaciņas”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”,
nometnes vadītāja: Dina Romanovska, tālr.29595827,
nometnes darbības laiks un vieta: no 07.07.2014. līdz 11.07.2014. Bauskas novada pašvaldības
iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem un 7 pedagogi.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ābulis” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2014.gada
8.aprīlī saņemts biedrības „Ābulis” projekta pieteikums „Bērnu invalīdu vecāku atbalsta biedrības
aktivitātes 2014.gadā”.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kuras aprūpē bērnu vai jaunieti ar invaliditāti,
lai mācītos kopā pozitīvi pavadīt brīvo laiku, lai šo ģimeņu bērni un jaunieši iepazītu citu vidi,
mācītos kopā draudzēties un pavadīt brīvo laiku, iegūtu jaunas prasmes un iemaņas.
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunkts
atbalsta aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, savukārt nolikuma
5.2.apakšpunkts paredz atbalstīt izdevumus transporta pakalpojumiem sabiedrisko organizāciju
īslaicīgām aktivitātēm.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.un
5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Ābulis” iesniegto projektu un piešķirt tā realizācijai EUR 700 (septiņi
simti euro) apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas Invalīdu biedrība”
projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 12.maijā saņemts biedrības „Bauskas Invalīdu
biedrība” (turpmāk – Biedrība) projekta pieteikums „Bauskas Invalīdu biedrības aktivitātes
2014.gadā”. Projekta mērķis ir Bauskas novada invalīdu integrācija sabiedrībā. Projekta ietvaros
paredzētas ekskursijas uz Valku, Valgu un Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu un Ziemassvētku
pasākums invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Atbalstīt biedrības „Bauskas Invalīdu biedrība” iesniegto projektu „Bauskas Invalīdu
biedrības aktivitātes 2014.gadā” un piešķirt finansējumu tā realizācijai EUR 700 (septiņi
simti euro) apmērā.
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”
Bauskas komitejai projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 16.maijā saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais
Krusts” Bauskas komitejas projekta pieteikums „Atbalsta pasākums Bauskas novada aktīvajiem
asins donoriem”. Projekta mērķis ir asinsdonoru kustības atbalstīšana, pateikšanās ilggadējiem
asinsdonoriem par asins ziedošanu un jaunu asinsdonoru piesaiste.
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”4.4.apakšpunkts
atbalsta aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, savukārt nolikuma
5.2.apakšpunkts paredz atbalstīt izdevumus transporta pakalpojumiem sabiedrisko organizāciju
īslaicīgām aktivitātēm.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.
un 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (S.Jirgensone), nolemj:
3.
4.

Atbalstīt biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejas iesniegto projektu un
piešķirt finansējumu tā realizācijai EUR 700 (septiņi simti euro) apmērā.
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā xx, Bauskā īres līguma grozīšanu
2014.gada 8.aprīlī un 13.maijā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē
tika izskatīts V. B., dzīvesvietas adrese: Dārza ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā
viņš lūdz dzīvojamās telpas Dārza ielā xx, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte L. B., kas
bija dzīvokļa īrniece, mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 13.martā.
Izskatot V. B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Dārza ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īrniece L. B. 2009.gada 7.augustā mirusi;
V. B. dzīvesvietu Dārza ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. deklarējis 1998.gada 6.jūlijā.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
14.04.2014.izziņas Nr.01-15/30 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā xx, Bauskā maksājumiem” redzams,
ka minētajai personai īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir EUR 411,10.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un V.B. 2013.gada
25.septembrī noslēgušas vienošanos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas parāda atmaksas grafiku.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar V.B.,
personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
V.B..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā, izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 28.aprīlī saņemts J. K., dzīvesvieta: Pilskalna iela xx,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo
platību Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2012.gada
9.oktobra lēmumu „Par J. K. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošināta persona, kura dzīvo denacionalizētā mājā un lietojusi
dzīvokli līdz īpašumtiesību atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „VIDES SERVISS” speciālists 2014.gada
2.aprīlī vēstulē „Par brīvo dzīvojamo platību Rīgas ielā xx, Bauskā” atzīst dzīvojamo telpu 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; Bauskas
novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas
likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā, kas nosaka, ka papildus likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
pirmām kārtām: maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas
stāvoklī; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas
secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.05.2014. sēdes
lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas iela xx, Bauska, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt J. K., personas kods xxxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Rīgas ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov. (kopējā platība – 25,5 m2).
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 31.maijam ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar J. K. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt J.K. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai
2013.gada 25.septembrī noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/064/094
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma piešķiršanu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Ceraukstes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma ,,Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma ,,Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai EUR 259 891 (divi
simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” īstenošanai
2013.gada 29.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/065/022 par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma piešķiršanu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” īstenošanai EUR 370 000
(trīs simti septiņdesmit tūkstoši euro).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarināšanu ar SIA „Tunkūni”
Bauskas novada dome 2010.gada 27.maijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
bezatlīdzības līguma slēgšanu ar SIA „Tunkūni” ciema Tunkūni ūdensapgādes nodrošināšanai”.
2010.gada 22.jūnijā noslēgts nekustamā īpašuma patapinājuma līgums uz termiņu līdz 2012.gada
1.jūnijam par zemes 0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi” zemes vienības ar
kadastra Nr.4046 014 0054, un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 014 0054 004,
un būves – artēziskā urbuma lietošanu ūdensapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām
„Saliņas” un „Atpūtas”, Tunkūnos, Brunavas pagastā.
2012.gada 31.maijā pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz 2013.gada 31.maijam. 2013.gada 30.maijā
pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarinājumu ar SIA
„Tunkūni” uz termiņu līdz 2014.gada 31.maijam.
Ievērojot Bauskas novada domē 2014.gada 12.maijā saņemto Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarināšanu līdz 2015.gada 31.maijam ar SIA „Tunkūni” un to, ka SIA „Tunkūni” valdes loceklis
G.Tarvids piekrīt patapinājuma līguma termiņa pagarināšanai līdz 2015.gada 31.maijam,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt ar SIA „Tunkūni” 2010.gada 22.jūnijā noslēgto patapinājuma līgumu par zemes 0,70
ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi”, zemes vienības ar kadastra Nr. 4046 014 0054
un uz tās esošās ēkas – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 024 0054 004, un būves – artēziskā
urbuma lietošanu līdz 2015.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai sagatavot un noslēgt vienošanos ar SIA „Tunkūni” par šā lēmuma 1.punktā
minētā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Par atbalstu pakalpojuma centra „Mežotne” izveidei un papildu finansējuma
piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Mežotnes pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” priekšlikums
par Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā esošās katlu mājas pārveidošanu par pakalpojumu centru,
lai sniegtu iedzīvotājiem aktivitāšu un pakalpojumu pieejamību pagastā maksimāli tuvu
dzīvesvietai, it īpaši sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Priekšlikumā ietvertas šādas aktivitātes: radošās darbnīcas (rokdarbi, floristika, zīmēšana,
gleznošana, origami, aplicēšana, veidošana, kulinārija u.c.), dažādas sporta spēles (novuss, galda
teniss, šahs, dambrete u.c. galda spēles), vingrošanas un dejošanas nodarbības, veļas mazgāšanas
un dušas izmantošanas pakalpojumi, sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu izglītošanas un
apmācības nodarbības, spēļu un rotaļu istaba bērniem, trenažieru zāle.
Pakalpojumu centru plānots izvietot bijušās Mežotnes ciema katlu mājas daļā,
kura atrodas uz zemes vienības „Katlu māja” ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0160,
katlu
mājas otro daļu plānots pārbūvēt par autobusu, automašīnu garāžu – darbnīcu diviem skolēnu
autobusiem un divām vieglajām automašīnām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.un 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt pakalpojuma centra „Mežotne” izveides ieceri Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā.
2. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu EUR 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro) Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Mežotnes pagasta pārvalde” tehniskā projekta izstrādei pakalpojumu centra „Mežotne”
izveidei.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu
no 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „xxx” Mežotnes pagastā sadalīšanu,
piekritību un nosaukuma piešķiršanu
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikts, ka M. A. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx ” šādām zemes vienībām: 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0056 un
0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0098 un ka zeme ir piekritīga pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar M. A. ir noslēgusi zemes nomas līgumu
par zemes vienības 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0056 un zemes vienības 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0098 iznomāšanu. Zemes nomas līgums tika izbeigts
2012.gada 6.augustā.
M. A. ir miris. M. A. iespējamie mantinieki vēlas iznomāt zemes vienību 0,25 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0098 un daļu – 0,4 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 002 0056. Uz šīs zemes vienības atrodas M. A. piederošās ēkas – dzīvojamā
māja, kūts, pagrabs un 2 šķūņi.
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 zemes gabalam 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.
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 prim daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
36

1. Zemes vienību 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 002 0056, sadalīt divos zemesgabalos:
ēku uzturēšanai nosakot nepieciešamo platību 0,4 ha saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals,
un lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,6 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 002 0098 un zemes vienība 0,4 ha platībā ir piekrītošas Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002
0098 un zemes vienībai 0,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Nekustamam, īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Viduču lauks”.
5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Viduču lauks” zemes vienība 2,6 ha platībā ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
6. Atdalītajai zemes vienībai 2,6 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.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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Par nekustamā īpašuma „xxx” Mežotnes pagastā piekritību
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikts, ka K. S. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx” šādām zemes vienībām: 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0137 un
0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0155, un ka šīs zemes vienības turpmāk
izmantojamas zemes reformas pabeigšanai.
K.S. miris. Saskaņā ar 2009.gada 15.oktobra zvērinātas notāres Aijas Biezās izdoto
mantojuma apliecību (reģistra Nr.2909) D. M. ir mantojusi zemes lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „xxx” zemes vienībām. D. M.2009.gada 1.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu par
zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0137 un zemes vienību 0,15 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0155 iznomāšanu.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4072 006 0137, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0137 platība ir 0,158 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0155
platība ir 0,024 ha.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,024 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0155 un zemes vienības 0,158
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0137 iekļaušanu rezerves zemes fondā.
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 otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” 2.punkta 5.apakšpunktu par nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0137 platībā 0,15 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006
0155 platībā 0,02 ha turpmāku izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxx” zemes vienība 0,024 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0155 un zemes vienība 0,158 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0137 ir
piekrītošas Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 26.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos N.G. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4050 001 0405 Ceraukstes pagastā
N. G. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam
viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku,
kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktam datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienestam.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis
par Ceraukstes pagasta nekustamā īpašuma „d/s Mēmele Rožu iela 32”, kadastra Nr.4050 001
0405, zemes vienību 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0405 ir samaksāts.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktam
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas pabeigšanas likumā
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes
nomas līgums.
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Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu,
15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka N. G., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: Salātu iela xx, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0570 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 001 0405, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka N. G. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0570 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 001 0405, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas, tas ir, līdz 2014.gada 31.augustam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja N. G. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0405 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja
N. G. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar N. G. zemes nomas līgumu,
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 27.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Brunavas Romas katoļu draudzei uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037 ½ domājamo daļu
Brunavas pagastā un par zemes vienības piekritību
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta Zemes komisijas 1996.gada 14.oktobra atzinumu
Brunavas pagasta pašvaldībai un Brunavas Romas katoļu draudzei atjaunotas īpašuma tiesības uz
zemi 0,4 ha platībā Buivenu kapu uzturēšanai kā kopīpašumu.
Nekustams īpašums „Buivenu kapi”, kadastra Nr.4046 021 0037, sastāv no zemes vienības
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Brunavas Romas katoļu draudze 2011.gada 4.marta iesniegumā atteicās no zemes lietošanas
tiesībām uz kapu zemēm Brunavas pagasta teritorijā.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Brunavas Romas katoļu draudzei uz kapu zemēm Brunavas pagastā, par zemes
piekritību, nosaukumu maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” Brunavas
Romas katoļu draudzei tika izbeigtas lietošanas tiesības uz Bikšu kapiem, Brunavas kapiem,
Jodavas kapiem, Ķirķeļu-Ūderu kapiem, Rozīšu jauniem kapiem, Šķirēnu jauniem kapiem,
Tervidānu kapiem un Žluktenes kapiem.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037 neatrodas ēkas.
Likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktā noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kas nepieciešama
pašvaldību funkciju veikšanai.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir kapsētu uzturēšana.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izbeigt 2014.gada 29.maijā Brunavas Romas katoļu draudzei zemes lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma „Buivenu kapi” Brunavas pagasts, kadastra Nr.4046 021 0037, zemes
vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037 – ½ domājamo daļu.
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2. Noteikt, ka zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037 -1/2
domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmā uz tās vārda Zemesgrāmatā.

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, LV3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 28.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Budbergas Svētā Pāvila Evanģēliski
luteriskajai draudzei uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4046 008
0126 Brunavas pagastā, par zemes vienības piekritību, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 12.maijā saņemts Budbergas Svētā Pāvila Evanģēliski
luteriskās draudzes iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/1558), kurā izteikts lūgums izbeigt zemes
lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126.
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta Zemes komisijas 1996.gada 14.oktobra atzinumu
Budbergas Svētā Pāvila Evanģēliski luteriskajai draudzei atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi 0,2
ha platībā.
Nekustams īpašums Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 008 0126, sastāv no zemes vienības
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo tās platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Bauskas novada teritorijas
plānojumā noteikto minimālo zemes vienības platību Brunavas pagastā 1,0 ha platībā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izbeigt 2014.gada 29.maijā Budbergas Svētā Pāvila Evanģēliski luteriskajai draudzei zemes
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma, kadastra Nr.4046 008 0126, zemes vienību 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126.
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2. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 ir
starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamam īpašumam, kadastra Nr.4046 008 0126, kas sastāv no zemes vienības 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 piešķirt nosaukumu „Eņģelīšu lauks”
4. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

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, LV3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 29.p.

Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 Bauskā
pārņemšanu no SIA „Bauskas slimnīca”
Bauskas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu „Par SIA „Bauskas
slimnīca” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašumā”. Saskaņā ar šo lēmumu tika samazināts pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāls, dzēšot kapitāla daļas atbilstoši ēku ar
būves kadastra apzīmējumiem 4001 004 0102 003, 4001 004 0102 004, 4001 004 0102 005
atlikušo vērtību kopsummai un noteikts, ka iepriekš minētās ēkas pārņemamas Bauskas novada
pašvaldības īpašumā.
Ēkas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102, kas ar Bauskas
novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu tika nodots valdījumā SIA „Bauskas slimnīca”.
Ievērojot minētos apstākļus, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 ir
pārņemams atpakaļ Bauskas novada pašvaldības valdījumā un nododams pārvaldīšanā Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.2 panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pārņemt no Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” tās
pārvaldīšanā esošo zemesgabalu 0,8599 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102, uz
kura atrodas ēkas ar būves kadastra apzīmējumiem 4001 004 0102 003, 4001 004 0102 004 un
4001 004 0102 005 Bauskas novada pašvaldības valdījumā, uzdodot pārvaldīšanu veikt
iestādei „Bauskas novada administrācija”.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt zemesgabala pārņemšanu un
sagatavot nodošanas un pieņemšanas aktu.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma Rīgas iela xx, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I. S. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nekustamā īpašuma Rīgas iela xx, Bauskā atsavināšanu.
Izskatot I.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000532021 I. S. pieder nekustamais īpašums Rīgas iela xx, Bauska, kadastra
Nr.4001 505 0139, kas sastāv no pagraba ēkas, būves kadastra apzīmējums 4001 005 0256 001.
Piekļūšana pagraba telpām ir iespējama no Bauskas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala
Rīgas ielā xx, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005 0219, un rezerves zemes fonda zemes Rīgas
iela xx, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001 005 0256.
Nekustamais īpašums Rīgas iela xx, Bauskā 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un
piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela
xx, Bauskā, kadastra Nr.4001 005 0219, kas sastāv no zemesgabala 0,0495 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4001 005 0219.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 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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Par zemes vienības Rīgas ielā 52A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 005 0256 piekritību pašvaldībai
Izvērtējot Bauskas pilsētas administratīvās teritorijas zemes vienību Rīgas ielā 52A ar
kadastra apzīmējumu 4001 005 0256, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēta kā rezerves
zemes fonda zeme, tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes starpgabals
ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0256 atbilst starpgabala statusam, jo tās
konfigurācija ir izstiepts daudzstūris un nepieļauj šī zemesgabala izmantošanu apbūvei.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienības platība atbilstoši VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskās daļas datiem ir 850 m².
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Rīgas ielā 52A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0256 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0256 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5,
Bauskas ielā 1, Dāviņos, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ļ. Ņ. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.5, Bauskas ielā 1, Dāviņi, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.5, Bauskas ielā 1, Dāviņos,
Dāviņu pagastā ar platību 36,0 m². Dzīvoklis nav izīrēts, un Ļ. Ņ. izteikusi vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Ar Ļ. Ņ. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par divistabu dzīvokli Nr.xx, Bauskas
ielā 1, Dāviņos.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
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 otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.5, Bauskas iela 1, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 36,0 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m²,
360/19092 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.5, Bauskas iela 1,
Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 36,0 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m², 360/19092 domājamās daļas.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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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 - dzīvokļa Nr.13,
Bauskas ielā 11, Dāviņi, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts D. Ž. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.13, Bauskas iela 11, Dāviņi, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Dāviņu pagasta pārvalde” savā 2014.gada
14.maija iesniegumā Nr.1-7/33 „Par D. Ž. iesniegumu” norāda, ka atbalsta minētā nekustamā
īpašuma nodošanu atsavināšanai, jo dzīvoklis vairākus gadus nav izīrēts, turklāt nepieciešams tā
kapitālais remonts.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.13, Bauskas iela 11,
Dāviņos, Dāviņu pagastā ar platību 70,7 m2. Dzīvoklis nav izīrēts, un D. Ž. izteicis vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
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 otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.13, Bauskas ielas 11, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 70,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0195, ar platību 4807 m²,
707/21111 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.13, Bauskas iela 11,
Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 70,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4056 005 0195, ar platību 4807 m², 707/21111 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12,
Kūdra 1, Kūdra, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V. G. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.12, Kūdra 1, Kūdra, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā atsavināšanu. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde” savā
2014.gada 17.aprīļa iesniegumā Nr.3-9/45 „Par V.G. iesniegumu” norāda, ka atbalsta minētā
nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, jo dzīvoklis ilgstoši nav izīrēts, turklāt ir
nepieciešams kapitālais remonts.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.12, Kūdra 1, Kūdra,
Vecsaules pagastā ar platību 54,7 m2. Dzīvoklis nav izīrēts un V. G. izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
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 otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.12, Kūdra 1, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 54,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 1381 m²,
547/8101 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.12, Kūdra 1, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 54,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 1381 m², 547/8101 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 35.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0138 daļas
iznomāšanu Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 7.aprīlī saņemts zemnieku saimniecības „Brūveri
Agro” īpašnieka Vjačeslava Žitko iesniegums (reģistrēts ar Nr.1175), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, kadastra Nr.4056 002 0138, zemes vienības daļu 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 002 0138.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Sprīdīši”,
kadastra Nr.4056 002 0138, kas sastāv no zemes vienības 13,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0138 saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nomas
zemes „Sprīdīši” piekritību” ir piekrītošs pašvaldībai. Zemes vienības daļa ir dūksnaina, ilgstošā
laika periodā netiek apstrādāta, nav meliorēta, ir krūmiem aizaugusi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2014.gada 8.aprīļa līdz 2014.gada 29.aprīlim tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas
novada domes ēkā un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas
nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Brūveri Agro”, reģistrācijas Nr.43601005049, juridiskā
adrese: Bauskas iela 7-1, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929, nekustamā īpašuma
„Sprīdīši”, kadastra Nr.4056 002 0138, zemes vienības daļu 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4056 002 0138 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2014. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „Brūveri Agro” 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”.
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5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 36.p.

Par nekustamā īpašuma „Laukmagones” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 002 0447 Vecsaules pagastā piekritību
Nekustams īpašums „Laukmagones”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.4092 002 0472, sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
002 0447. Īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0447 noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods
0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 002 0447, atbilst zemes starpgabala statusam, jo
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Laukmagones”, kadastra Nr.4092 002 0472, zemes vienība 1,0
ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 002 0447 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 37.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 Vecsaules pagastā
sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu,
nosaukuma piešķiršanu
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu uzdots Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noteikt uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0084 esošo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 atrodas
ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 001), šķūnis (būves kadastra
apzīmējums 4092 013 0084 002), kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 003) un
pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 004).
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.
Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra datos Vecsaules pagasta teritorijā ir reģistrēts
nekustams īpašums „Zaķi”, kadastra Nr.4092 013 0084, ar adresi „Zaķi”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3915 (adrešu klasifikācijas kods 104279536) un nekustams īpašums „Zaķi”, kadastra
Nr.4092 008 0034, ar adresi „Zaķi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikācijas
kods 104286750).
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam
lauksaimniecībā izmantojamā zemes vienība aptuveni 0,8 ha platībā atbilst zemes starpgabala
statusam, jo tās platība ir mazāka par pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto minimālo zemes vienības platību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „Zaķi”, Bauskas nov., Vecsaules pag., kadastra Nr. 4092 013 0084,
zemes vienības 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084, atdalīt divas zemes vienības,
nosakot paliekošajai zemes vienībai ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,8 ha (saskaņā ar
grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un atdalāmās zemes vienības 0,8 ha (saskaņā ar grafisko
pielikumu 2.zemesgabals) un 1,3 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals).
2. Nekustamam īpašumam „Zaķi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemes vienības
0,8 ha platībā un ēkām uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084
001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 002), kūts (būves kadastra apzīmējums
4092 013 0084 003) un pagraba (būves kadastra apzīmējums 4092 013 0084 004), mainīt
nosaukumu no „Zaķi” uz „Veczaķi”.
3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Veczaķi” zemes vienība 0,8 ha platībā ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Nekustamā īpašuma „Veczaķi” zemes vienībai 0,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Nekustamā īpašuma „Veczaķi”, Bauskas novada Vecsaules pagastā, zemes vienībai aptuveni
0,8 ha platībā un ēkām uz tās mainīt adresi no „Zaķi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915
(adrešu klasifikācijas kods 104279536) uz „Veczaķi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915.
6. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 0,8 ha platībā (grafiskā
pielikuma 2.zemesgabals) piešķirt nosaukumu „Ļipauši”.
7. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ļipauši”, zemes vienība 0,8 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Nekustamā īpašuma „Ļipauši” zemes vienībai 0,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
9. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 1,3 ha platībā (grafiskā
pielikuma 3.zemesgabals) piešķirt nosaukumu „Garauši”.
10. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Garauši” zemes vienība 1,3 ha platībā ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
11. Nekustamā īpašuma „Garauši” zemes vienībai 1,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
12. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.10, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Skolas iela 10”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 15.maijā saņemts E. G. iesniegums, kurā ierosināts
atsavināt nekustamo īpašumu „Skolas iela 10”, Īslīces pagasta Bērzu ciemā, kadastra Nr.4068 006
0095, kas sastāv no zemes vienības 0,9516 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0095 un
nekustamā īpašumā ½ domājamo daļu „Skolas iela 10”, kadastra Nr.4068 506 0010, kas sastāv no
dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts.
Izskatot E. G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums
„Skolas iela 10”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā, kadastra Nr.4068 006
0095, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0052 9852.
Nekustams īpašums „Skolas iela 10”, kadastra Nr.4068 006 0095 sastāv no zemes vienības
0,9516 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0095.
Nekustams īpašums „Skolas iela 10”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu
ciemā, kadastra Nr.4068 506 0010, pieder Bauskas novada pašvaldībai – ½ domājamā daļa un E.
G. – ½ domājamā daļa saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 0735.
Nekustams īpašums „Skolas iela 10”, kadastra Nr.4068 506 0010, sastāv no ēkām –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0095 001), šķūnis (būves kadastra
apzīmējums 4068 006 0095 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0095 003).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka un šā
likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punkts nosaka, ka kopīpašnieks, ja viņš vēlas, var izbeigt
kopīpašuma attiecības ar publisku personu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 7.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu „Skolas iela
10”, kadastra Nr.4068 006 0095, kas sastāv no zemes vienības 0,9516 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 006 0095 un ½ domājamo daļu no ēku īpašuma „Skolas iela 10”, kadastra
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Nr.4068 506 0010, kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0095
001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0095 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums
4068 006 0095 003).
2. Noteikt nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 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 zemes vienības Pionieru ielā 6, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 001 0159 piekritību valstij
Bauskas novada pašvaldībā saņemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Pionieru ielā 6, Bauskā piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā nekustamā īpašuma „Pionieru iela 6”, kas atrodas Bauskā, sastāvā ietilpstošā zemes
vienība 1426 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0159 reģistrēta kā rezerves zemes fonda
zeme.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz
zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4001 001 0159 001 un
saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4001 001 0159 002. Ēku piederība nav zināma,
jo nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Pamatojoties uz notāres A.Mazetānes
1978.gada 27.jūnijā izsniegto apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc testamenta, dzīvojamo
māju un saimniecības ēku Pionieru ielā 6, Bauskā ir mantojis E. T.. E.T. miris 2007.gada
18.februārī. Iespējamie mantinieki nav pieteikušies. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un
ēkām Pionieru ielā 6, Bauskā tiek maksāts un maksātāja ir K.T., kura ir arī deklarēta šajā īpašumā.
Zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību
atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši. Bauskas
pilsētas Zemes komisijā nav skatīts jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001
001 0159 piešķiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā valstij piekrīt un
uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav
konstatēta un uz šīs zemes atrodas juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām
fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar
zemes reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Pionieru iela 6”, kas atrodas Bauskā, zemes vienība
1426 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0159 ir valstij piekrītoša.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0159 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.10, 40.p.

Par zemesgabala Pionieru ielā 8A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 001 0161 piekritību valstij
Bauskas novada pašvaldībā saņemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemes vienības Pionieru ielā 8A, Bauskā piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienība
Pionieru ielā 8A, Bauskā ar platību 915 m², kadastra apzīmējums 4001 001 0161, reģistrēta kā
rezerves zemes fonda zeme.
Uz zemes vienības Pionieru ielā 8A, Bauskā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra Nr.
4001 501 0011, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 001 0161
001 un garāžas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 001 0161 002. Saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 793 ēku īpašniece
ir Z. V., personas kods xxxx.
Zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līguma mantinieki likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību
atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Pionieru ielā 8A,
Bauskā piešķiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta 4.punktu zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta
un uz šīs zemes atrodas juridiskām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskām
personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes
reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta 4.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Pionieru ielā 8A, Bauskā ar platību 915 m², kadastra apzīmējums
4001 001 0161, piekrīt valstij.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0161 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
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3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.10, 41.p.

Par zemesgabala Mūsas ielā 6, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 002 0136 piekritību valstij
Bauskas novada pašvaldībā saņemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Mūsas ielā 6, Bauskā piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienība
Mūsas ielā 6, Bauskā ar platību 591 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0136, reģistrēta kā rezerves
zemes fonda zeme.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības Mūsas ielā 6, Bauskā atrodas dzīvojamā māja ar būves kadastra
apzīmējumu 4001 002 0136 001, šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 4001 002 0136 002 un
šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 4001 002 0136 003. Ēku piederība nav zināma, jo
nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līguma mantinieki likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību
atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Mūsas ielā 6,
Bauskā piešķiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta 4.punktu, zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta
un uz šīs zemes atrodas juridiskām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskām
personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes
reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 4.¹panta 4.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Mūsas ielā 6, Bauskā ar platību 591 m², kadastra apzīmējums 4001
002 0136, piekrīt valstij.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0136 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
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3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.10, 42.p.

Par zemesgabala Strēlnieku ielā 14, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 002 0170 piekritību valstij
Bauskas novada pašvaldībā saņemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Strēlnieku ielā 14, Bauskā piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienība
Strēlnieku ielā 14, Bauskā ar platību 600 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0170, reģistrēta kā
rezerves zemes fonda zeme.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības Strēlnieku ielā 14, Bauskā atrodas dzīvojamā māja ar būves
kadastra apzīmējumu 4001 002 0170 001, trīs šķūņi ar būves kadastra apzīmējumiem 4001 002
0170 002,4001 002 0170 004,4001 002 0170 005 un saimniecības ēka ar būves kadastra
apzīmējumu 4001 002 0170 003. Ēku piederība nav zināma, jo nekustamais īpašums nav reģistrēts
zemesgrāmatā.
Zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līguma mantinieki likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību
atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Strēlnieku ielā
14, Bauskā piešķiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta 4.punktu, zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam nav konstatēta
un uz šīs zemes atrodas juridiskām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskām
personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes
reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹panta 4.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Strēlnieku ielā 14, Bauskā ar platību 600 m², kadastra apzīmējums
4001 002 0170, piekrīt valstij.
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0170 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā
19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.10, 43.p.

Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Codes pagastā dāvinājuma pieņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. P., personas kods xxxx, iesniegums, kurā izteikta
vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Codes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4052 004 0172.
Izskatot A. P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000369513 nekustamais īpašums „Ozoliņi”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 004 0172, pieder A. P., personas kods xxxx. Veselības problēmu dēļ A.P. lūdz
viņu ievietot pansionātā „Derpele”.
Nekustamais „Ozoliņi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0172, sastāv no
zemesgabala ar platību 1,6 ha, dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4052 004 0172
001, pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 4052 004 0172 002, saimniecības ēkas ar būves
kadastra apzīmējumu 4052 004 0172 003, pirts ar būves kadastra apzīmējumu 4052 004 0172 004
un tā kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir EUR
6828.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu un
Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā no A. P., personas kods xxxx, nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0172.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu ar A. P., personas kods xxxx, un reģistrēt nekustamā īpašuma
tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā
Ievērojot, ka Rātslaukuma 1, Rātsnama telpās darbu uzsākusi Bauskas novada
Dzimtsarakstu nodaļa, lai nodrošinātu telpu uzkopšanu, ir nepieciešams izveidot jaunu amatu
vienību „apkopējs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā šādus
grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 2.pielikuma sadaļā „Saimnieciskā nodaļa” 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Apkopējs
18,2
3 IA
1”.
2. Uzskatīt nolikuma 2.pielikuma sadaļas „Saimnieciskā nodaļa” 18.punktu par 19.punktu.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 29.maijā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
(Grozījumi 30.01.2014.; 29.05.2014.)
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amats

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs
Projektu vadītājs
Projektu vadītājs
Projektu vadītājs

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

72
59
52
52
52
52

32 IIIB
51 IVA
32 IIC
32 IIC
32 IIC
32 IIC

12
11
10
10
10
10

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

72
52
52

21 VA
21 IIIB
21 IIIB

12
10
10

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

59

2V

12

52
46
46

2 IV
2 III B
2 III B

11
9
9

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

59
44
44
48
38

18.3 IV A
18.3 III
18.3 III
17 II
18.3 II

10
8
8
9
7

Juridiskā nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists
Jurists

Iepirkumu nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists
Iepirkumu speciālists

Kanceleja
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amats

Kancelejas vadītājs
Lietvedis
Lietvedis
Sekretārs lietvedis
Lietvedības pārzinis
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6.
7.
8.

Klientu apkalpošanas
speciālists
Datorsistēmu un datortīklu
galvenais administrators
Datorsistēmu un datortīklu
administrators

26

23 IIA

6

52

19.5 III

10

49

19.6 II

9

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

54
51
44

46 II
46 II
46 I B

10
10
9

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

72
72
33
51

51 IVB
51 IVB
18.3 II
51 III

12
12
7
10

52

51 III

10

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Inspektors

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Lietvedis
Arhitekts
Ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas speciālists

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas galvenais
speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Būvtehniķis
Būvtehniķis
Iedzīvotāju reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists

72

3V

12

52

3 IV

11

46
46
46
44

20 II
20 III
20 II
20 II

9
10
9
9

46

23 IIIB

9

46

3 IIC

9

46

3 IIC

9

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

72

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības pārzinis
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Ēkas un teritorijas uzraugs

40
40
12
15,2
16,2
20,7
16,2
16,2
18,2
16,2

3 IIC
3 IIB
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
31A
13 IB

9
8
1
1
1
1
1
1
1
2

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

72
59
52
52
46
46
46
46

12.1 IVA
12.1 III A
12.1 IIC
12.1 IIC
12.3 II
12.3 II
12.3 II
12.3 II

12
11
10
10
9
9
9
9

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Ekonomists
Ekonomists
Nodokļu inspektors
Nodokļu inspektors
Nodokļu inspektors
Nodokļu inspektors

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amats

Nodaļas vadītājs galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja vietnieks
galvenā grāmatveža
vietnieks
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

72

14 VA

12

59
52
52
52
52
51
51
51
51
49
49
49
46
46

14 IV
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIB
14 IIIA
14 IIIA

11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

46
46
44
44
44
44
44
41
41
40

14 IIIA
14 IIIA
14 IIIA
14 IIIA
14 IIIA
14 IIIA
14 IIIA
14 II
14 II
14 II

9
9
9
9
9
9
9
8
8
8

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

46
33
33
33
33

28.4 III
28.4 IIA
28.4 IIA
28.4 IIA
28.4 IIA

11
7
7
7
7

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amats

Nodaļas vadītājs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas/
stundas tarifa
likmes

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Transporta pārraugs
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )

58
44

3 III
3 IIB

10
8

37

41 III

7

37

41 III

7
7

37

41 III

37

41 III

7

37

41 III

7
7

37
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41 III

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )
Autobusa vadītājs (nepilns
(80 st. mēn.) summēts darba
laiks )

37

41 III

7

37

41 III

7

37

41 III

7

37

41 III

7

37

41 III

7

37

41 III

7

37

41 III

7

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

65
51
51
51
46

29 IV
29 II
29 II
29 II
19.6 II

12
10
10
10
9

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis
Metodiķis
Metodiķis
Datortehniķis

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Tūrisma informācijas centra
vadītājs
Tūrisma informācijas
konsultants
Tūrisma informācijas
konsultants

61

24 IV

11

48

24 II

9

38

24 II

9

45

23 IIIB

9

33

23 IIA

6

33

23 IIA

6

3.
4.
5.
6.
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Speciālisti
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

48

30 IV A

10

52

6 IV

11

(personiskais paraksts)
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R.ĀBELNIEKS

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 29.maijā

prot.Nr.10, 45.p.

Par Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
SAIMNIECISKĀS NODAĻAS
REGLAMENTS
(Grozījumi 23.02.2012.; 28.02.2013.; 30.01.2014.; 29.05.2014.)
Bauskā
2011.gada 14.aprīlī
Nr.8
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 75.panta otro daļu un Bauskas
novada pašvaldības nolikuma
7.1.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saimnieciskā nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” (turpmāk – iestāde) struktūrvienība, kas nodrošina tai noteikto
uzdevumu izpildi saskaņā ar šajā reglamentā noteikto kārtību.
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus
normatīvos aktus, Bauskas novada domes saistošos noteikumus un lēmumus, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, iestādes vadītāja
rīkojumus un nodaļas reglamentu.
3. Nodaļa tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Nodaļa veic savus uzdevumus sadarbībā ar iestādes citām struktūrvienībām, citām pašvaldības
iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.
II. Nodaļas organizatoriskā struktūra
5. Nodaļa ir tieši pakļauta iestādes vadītājam.
6. Nodaļa darbojas, pamatojoties uz reglamentu, kas saskaņots ar Bauskas novada domi.
7. Nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs, kuru iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā
pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes vadītājs.
8. Nodaļas darbiniekus iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba
iestādes vadītājs.
9. Nodaļas vadītājs un darbinieki savus pienākumus veic saskaņā ar amatu aprakstiem, kurus
apstiprina iestādes vadītājs.
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10. Nodaļas vadītāju prombūtnes laikā aizvieto ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkots darbinieks.
(30.01.2014.grozījumu redakcijā.)
11. Nodaļas sastāvā ir šādi darbinieki: (30.01.2014.grozījumu redakcijā.)
11.1. nodaļas vadītājs;
11.2. nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais speciālists;
11.3. nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vecākais speciālists;
11.4. būvinženieris;
11.5. divi būvtehniķi;
11.6. nekustamā īpašuma reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciālists;
11.7. trīs nekustamā īpašuma speciālisti;
11.8. saimniecības pārzinis;
11.9. septiņi apkopēji; (29.05.2014.grozījumu redakcijā.)
11.10. ēkas un teritorijas uzraugs.
III. Nodaļas uzdevumi
12. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:
12.1. nodrošina iestādes saimniecisko darbību;
12.2. izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, koordinē tā izpildi, kā arī pārrauga darba
aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs,
sniedz tām konsultācijas un priekšlikumus;
12.3. risina un koordinē jautājumus civilās aizsardzības jomā;
12.4. pieejamo resursu robežās Bauskas novada pašvaldības iestādēs nodrošina saimniecisko
jautājumu risināšanu;
12.5. risina, organizē un koordinē jautājumus, kas saistīti ar Bauskas novada teritorijas
apsaimniekošanu un labiekārtošanu;
12.6. risina, organizē un koordinē jautājumus, kas saistīti ar Bauskas novada teritorijas ielu un
ceļu uzturēšanu;
12.7. risina un koordinē jautājumus, kas saistīti ar Bauskas novada teritorijas
inženierkomunikāciju uzturēšanu;
12.8. risina, organizē un koordinē jautājumus, kas saistīti ar Bauskas novada teritorijas ielu,
ceļu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas ierīkošanu un
uzturēšanu;
12.9. administrē pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un
lietderīgu izmantošanu, izveido, uztur un aktualizē nodaļas darbam nepieciešamās
nekustamo īpašumu datu bāzes;
12.10.
izvērtē pašvaldības mantas (īpašuma objektu) nepieciešamību pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, ierosina un nodrošina tās iznomāšanas, izīrēšanas, atsavināšanas vai
privatizācijas procesus;
12.11.
nodrošina pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, pašvaldības
nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesu;
12.12.
organizē pašvaldības īpašuma objektu apdrošināšanu;
12.13.
veic darbības pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo objektu
nomāšanai vai iegādei no citām fiziskām vai juridiskām personām;
12.14.
organizē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu vai to daļu nodošanu valdījumā
vai cita veida turējumā (pilnvarojumā, patapinājumā, apsaimniekošanā), kopīpašumā
esošo dzīvojamo māju sadali dzīvokļu īpašumos, iznomāšanu, privatizāciju,
atsavināšanu, nekustamo īpašumu nomu vai iegādi no citām juridiskām vai fiziskām
personām, kā arī sniedz atzinumus jautājumos par pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz
nekustamo īpašumu izmantošanu vai neizmantošanu; saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likumu nodrošina ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrēšanu Bauskas
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pilsētā un novadā, nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību,
saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
12.15.
veic noslēgto nekustamo īpašumu līgumu uzskaiti un savas kompetences ietvaros
īsteno līgumsaistību izpildes kontroli;
12.16.
sagatavo darba uzdevumus (tehniskās specifikācijas) iepirkumu procedūru
veikšanai pašvaldības būvdarbu iepirkumiem;
12.17.
nodaļas kompetencē ietilpstošajos jautājumos sagatavo domes lēmumu un
rīkojumu projektus, kā arī atbildes un nepieciešamo dokumentāciju uz juridisko un
fizisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;
12.18.
nodrošina pašvaldībai noteikto uzdevumu izpildi šādos jautājumos: telpu noma,
zemes noma, nekustamā īpašumu apzināšana, zemes robežu uzmērīšana un
īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, palīdzības sniegšana dzīvojamās un
sociālās apdzīvojamās platības piešķiršanā, īres, apsaimniekošanas un citu parādsaistību
piedziņa, dzīvojamo māju privatizācija, dzīvojamo māju, pašvaldības īpašumu
pārvaldīšana, apsaimniekošana, remontēšana un uzturēšana, līgumu un atbilžu
sagatavošana un nosūtīšana par iepriekš minētajiem jautājumiem, sadarbība ar
izveidotajām dzīvojamo māju apsaimniekošanas sabiedrībām un māju pārvaldniekiem;
12.19.
izstrādā perspektīvos plānus un projektus pašvaldības nekustamo īpašumu
uzturēšanai, apsaimniekošanai un attīstībai;
12.20.
izstrādā saistošo noteikumu, nolikumu un citu iekšējo normatīvo aktu projektus
savas kompetences jautājumos, kā arī sagatavo izskatīšanai domes pastāvīgo komiteju
un domes sēdēs lēmumu projektus;
12.21.
kā pašvaldības pilnvarota institūcija izskata iesniegumus un pieņem lēmumus
jautājumos par adrešu piešķiršanu vai maiņu un citos ar domes lēmumu noteiktos
jautājumos;
12.22.
nodrošina pašvaldības kā pasūtītāja interešu pārstāvību būvniecības procesā
(būvprojektu īstenošanas kontrole u.c.);
12.23.
sniedz atzinumus un saskaņojumus jautājumos par zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plāniem, robežu noteikšanas, apsekošanas un atjaunošanas aktiem,
būvprojektiem, ievērojot teritorijas plānojuma un detālplānojuma nosacījumus;
12.24.
izskata un sagatavo nepieciešamos dokumentus (atzinumus, lēmumu projektus u.c.)
jebkurā jautājumā, kas saistīts ar pašvaldības ēku (būvju) un /vai zemes īpašumu;
12.25.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.26.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.27.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.28.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.29.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.30.
(Svītrots ar 28.02.2013.grozījumiem.);
12.31.
sniedz Bauskas novada domes deputātiem un pašvaldības institūcijām saimnieciska
un tehniska rakstura konsultācijas un izziņas, skaidrojumus (t.sk. rakstiskā veidā), kuras
nepieciešamas darba uzdevumu risināšanai;
12.32.
iestādes vadītāja, pašvaldības izpilddirektora, domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes, priekšlikumus uz fizisku personu
vai juridisku personu iesniegumiem par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē;
12.33.
saskaņā ar iestādes vadītāja vai domes priekšsēdētāja pilnvarojumu nodrošina
Bauskas novada pašvaldības interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās;
12.34.
sadarbojoties ar visām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām sekmē
saimniecisko darbību Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
IV. Nodaļas vadītāja vispārīgie pienākumi
13.

Nodaļas vadītājs:
79

13.1. ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu izpildi;
13.2. organizē, vada un koordinē nodaļas darbību;
13.3. piedalās nodaļas darbinieku amata aprakstu izstrādē;
13.4. atbilstoši savai kompetencei dod rīkojumus un nosaka veicamos uzdevumus nodaļas
darbiniekiem;
13.5. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
13.6. nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu.
13.7. piedalās Bauskas novada domes sēdēs, komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja
tiesībām, ja to pieprasījis attiecīgās sēdes vadītājs;
V. Nodaļas tiesības un pienākumi
14.

Nodaļai ir tiesības:
14.1. pieprasīt un saņemt no iestādes struktūrvienībām, Bauskas novada pašvaldības
institūcijām (pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm) kapitālsabiedrībām jebkuru
nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī
paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām atbilstoši nodaļas kompetencei;
14.2. sagatavot un iesniegt priekšlikumus Bauskas novada domes darba uzlabošanai
jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;
14.3. sadarboties ar administrācijas struktūrvienībām un citām Bauskas novada pašvaldības
institūcijām savas kompetences jautājumu risināšanai;
14.4. pēc iestādes vadītāja, domes priekšsēdētāja uzdevuma sagatavot atzinumus par atsevišķu
saimniecisko un tehnisko jautājumu risināšanu;
14.5. iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas un ārvalstu pašvaldības institūcijās;
14.6. atteikties veikt darbības, kas var nelabvēlīgi ietekmēt domes darbību un ziņot par to
augstākstāvošai amatpersonai;
14.7. pieprasīt nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu darba uzdevumu veikšanai atbilstoši
nodaļas kompetencei;
14.8. nodaļai ir tiesības atteikties sniegt saimnieciska un cita veida konsultāciju darbiniekiem
un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav domes kompetencē.

15. Nodaļas pienākumi:
15.1. nodrošināt nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
15.2. savas kompetences ietvaros nodrošināt likumu, noteikumu, lēmumu un rīkojumu izpildi
Bauskas novada pašvaldības institūcijās (pagastu pārvaldēs, pašvaldības iestādēs)
kapitālsabiedrībās, sagatavot un iesniegt iestādes vadītājam, domes priekšsēdētājam
slēdzienus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, atklātajiem trūkumiem un
nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus par to novēršanu;
15.3. sadarboties ar visām Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nodaļai
noteikto uzdevumu izpildei, kā arī nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;
15.4. pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros un kursos par nodaļas
kompetencē esošiem jautājumiem.
16. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu
un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un
ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.
SAIMNIECISKĀS NODAĻAS VADĪTĀJS

(paraksts)
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M.VILCIŅŠ

Ievērojot 2014.gada 29.maijā izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā,
vadoties no Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 11.1.2. apakšpunkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu projekts uz 1lp.
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 29.maijā

prot.Nr.10, 47.p.

Par finansējuma piešķiršanu V. V.V.
dalībai konkursā „Talsi uzdod toni”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 26.maijā saņemts L. un A. V. iesniegums, kurā
izteikts lūgums Bauskas novada domei finansiāli atbalstīt viņu meitas V. V. V. dalību konkursa
„Talsi uzdod toni” pusfinālā 2014.gada 8.jūnijā Talsos.
V. V. V. ir Bauskas novada iedzīvotāja, piedalījusies Bauskas novada muzikālajā konkursā
„Bauskas balsis” un kļuvusi par tā laureāti.
Iesniegumā izteikts lūgums piešķirt finansējumu dalībai konkursā 28 euro un ceļa
izdevumiem 50 euro.
Izvērtējot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 2013.gada 29.augusta nolikuma Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai
kultūras projektos” 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 78 (septiņdesmit astoņi euro) V. V.V., personas kods xxxx,
dalībai konkursā „Talsi uzdod toni”.
2. Uzdot iestādei „Bauskas Kultūras centrs” finansējumu pārskaitīt uz V. V. V. bankas
norēķinu kontu.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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