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2014.gada 30.janvārī

prot.Nr.2, 2.p.

Par deputātes Solvitas Jirgensones ievēlēšanu
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 10.punktu, 55.pantu un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 31.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (S.Jirgensone),
nolemj:
ievēlēt Bauskas novada domes deputāti Solvitu Jirgensoni Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejā.
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Par deputātes Solvitas Jirgensones ievēlēšanu
Sociālo un veselības lietu komitejā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 10.punktu, 55.pantu un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 31.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (S.Jirgensone),
nolemj:
ievēlēt Bauskas novada domes deputāti Solvitu Jirgensoni Sociālo un veselības lietu komitejā.
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Par Kancelejas vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziĦojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas vadītāja amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 24.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa
kārtībā izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieĦemšana darbā iepriekš
saskaĦojama ar domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1
(A.Novickis), nolemj:
SaskaĦot Līgas Jubertes (deklarētā dzīvesvieta: Vārenu iela 3, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., LV-3901) kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kancelejas vadītāja amatam.
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Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2014.gada 17.janvāra iesniegumu Nr.4 „Par līguma projektu” un tam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daĜu, Bibliotēku
likuma 12.panta otro daĜu un 17.panta piektās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar Rundāles novada pašvaldību par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reăiona galvenās bibliotēkas daĜēju funkciju veikšanu
un finansēšanu Rundāles novada pašvaldības bibliotēkās 2014.gadā saskaĦā ar pievienoto līguma
projektu.
Pielikumā: Līguma projekts ar Rundāles novada pašvaldību ar pielikumiem uz 5 lp.
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Par nolikuma projekta „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daĜu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes nolikumu „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
projektu un iesniegt to atzinuma saĦemšanai Valsts heraldikas komisijā.
Pielikumā: Nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” projekts uz 10 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā
Ievērojot to, ka Bauskas novada dome 2013.gada 28.novembrī pieĦēma lēmumu „Par
iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” reorganizāciju” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Muzejam ir struktūrvienība – muzeja filiāle ViĜa PlūdoĦa memoriālais muzejs
„Lejenieki””.
2. Svītrot 9.punktu.
3. Aizstāt 19.14.apakšpunktā vārdu „struktūrvienību” ar „struktūrvienības”.
4. Svītrot 24. un 25.punktu.
5. Aizstāt 26.punktā vārdu „struktūrvienības” ar „struktūrvienība”.
6. Aizstāt 27.punktā vārdu „struktūrvienībām” ar „struktūrvienībai”.
7. Aizstāt 28.punktā vārdu „struktūrvienību” ar „struktūrvienības”.
8. Aizstāt 35.punktā vārdu „struktūrvienību” ar „struktūrvienības”.
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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” izdevumu tāmes apstiprināšanu
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.punkts noteic, ka pakalpojuma saĦēmējs norēėinās par saĦemtajiem sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes
apstiprinātajai pakalpojuma sniedzēja pakĜautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu
tāmei.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.¹ punktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” izdevumu tāmi, kas izmantojama pašvaldību savstarpējos norēėinos par
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 2014.gadā.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
izdevumu tāme 2014.gadam uz 1 lp.
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Par finansējuma piešėiršanu Sabīnei Berezinai
dalībai konkursā „Eirovīzija 2014”
Bauskas Kultūras centrā 2014.gada 7.janvārī saĦemts Sabīnes Berezinas iesniegums, kurā
izteikts lūgums Bauskas novada domei finansiāli atbalstīt viĦas dalību konkursa „Eirovīzija
2014” nacionālajā atlasē. Iesniegumā norādīts, ka „Eirovīzija 2014” pusfināls notiks 2014.gada
1.februārī un 2.februārī Rīgā. Pusfinālā Sabīne uzstāsies ar dziesmām „Dejo tā” un „Pressure”.
Ja pēc skatītāju un žūrijas vērtējuma viena no dziesmām iekĜūs starp sešām labākajām, tad
2014.gada 22.februārī tā piedalīsies Eirovīzijas nacionālās atlases finālā Ventspilī. S. Berezina ir
iesniegusi arī kopējo izmaksu tāmi.
S.Berezina ir Bauskas novada iedzīvotāja. Jau vairāku gadu garumā izveidojusi labu
radošo sadarbību ar novada kultūras darbiniekiem, papildinājusi ar māksliniecisko programmu
un koncertējusi novada pasākumos (Bauskas novada bērnu un jauniešu muzikālajā konkursā
„Bauskas balsis”, Dziesmu un deju svētku dalībniekiem veltītajā pasākumā, Bauskas novada
svētkos u.c.)
Izvērtējot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 5.punktu, 2013.gada 29.augusta nolikumu „Kārtība, kādā piešėir finansējumu dalībai
kultūras projektos”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešėirt finansējumu EUR 385 (trīs simti astoĦdesmit pieci euro) Sabīnei Berezinai
dalībai konkursā „Eirovīzija 2014”.
2. Uzdot iestādei „Bauskas Kultūras centrs” finansējumu pārskaitīt uz Sabīnes Berezinas
bankas norēėinu kontu.
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada dome 2012.gada 1.novembrī noslēdza sadarbības līgumu Nr.HPP/20121 ar Slimību profilakses un kontroles centru par sadarbību profilakses pasākumu īstenošanā
cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS, vīrushepatītu B, C un sifilisa, kā arī citu ar asinīm
un seksuālās transmisijas ceĜā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatības ierobežošanai.
Lai mazinātu iespēju izplatīties cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS, vīrushepatītu
B, C un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceĜā pārnesamām infekcijām un
tuberkulozei, kā arī palīdzētu sociālajam darbiniekam darbam ar personām ar atkarības
problēmām, ir nepieciešams izveidot jaunu amata vienību – ielu strādnieks.
Savukārt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests) sociālajam darbiniekam darbam ar personām ar atkarības
problēmām nepieciešams grozīt amata aprakstu, nosakot, ka 0,25 slodzes veic imūndeficīta
vīrusa (HIV) un AIDS, vīrushepatītu B, C un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās
transmisijas ceĜā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatības ierobežošanas pasākumus, bet
0,75 slodzes veic sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa noteic, ka valsts pārvaldi
organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.un 13.punktu,
41.panta pirmās daĜas 2.punktu un Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 22.jūnijā) pielikumā „Bauskas
novada Sociālā dienesta amatu saraksts” šādu grozījumu:
papildināt amatu sarakstu ar 24.punktu, iekĜaujot vienu amata vienību „ielu strādnieks”:
24.

Ielu strādnieks

26

1

13 IA

1

Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikuma pielikums „Bauskas novada
Sociālā dienesta amatu saraksts” uz 2 lp.
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā „Par
Bauskas novada sporta veidu izlašu kandidātiem un atbildīgajiem treneriem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 6.punktu un Sporta
likuma 7.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1
(A.Novickis), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā „Par Bauskas novada sporta veidu
izlašu kandidātiem un atbildīgajiem treneriem” šādu grozījumu:
Izteikt 4.punktu jaunā redakcijā:
„4. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” apstiprinātā budžeta
ietvaros apstiprināt dienas naudu 5 euro apmērā par katru sacensību dienu Bauskas novada
sporta veidu izlašu sportistiem un treneriem.”
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Par M.G.iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.janvārī saĦemts M. G., dzīvesvietas adrese:
xxxxx Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu
iesniedzēja dēlam R. G. dalībai mācību treniĦa nometnē, kas norosināsies 2014.gadā no 17.marta
līdz 5.aprīlim Portugālē. Latvijas Šėēpmetēju kluba 2014.gada 8.janvāra iesniegumā norādīts, ka
R.G. ir valsts jaunatnes izlases komandas kandidāts šėēpa mešanā un kopējās mācību nometnes
izmaksas ir 790 euro, t.sk. ceĜa izdevumi 214 euro, uzturēšanas izdevumi 576 euro.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešėir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saĦemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gadā 430 euro par piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceĜa izdevumiem uz pasākuma vietu un
atpakaĜ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešėir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās Sporta lietu
padomes ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt M.G. finansējumu 688 euro apmērā, tai skaitā 258 euro ceĜa izdevumu samaksai
un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekĜiem dēla R.G. dalībai mācību treniĦu nometnē, kas
norosināsies 2014.gadā no 17.marta līdz 5.aprīlim Portugālē.
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Par M. Š.iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saĦemts M. Š., xxxxxx Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu
iesniedzējas brālim D. Š. dalībai mācību treniĦu nometnē. Iesniegumā norādīts, ka D. Š. ir
MurjāĦu Sporta ăimnāzijas audzēknis, Latvijas Republikas jaunatnes izlases kandidāts
vieglatlētikā. Mācību nometne paredzēta 2014.gada aprīlī Portugālē. Atbilstoši MurjāĦu Sporta
ăimnāzijas 2013.gada 15.novembra iesniegumam mācību nometnes izmaksas ir 750 euro, t.sk.
aviobiĜete Rīga - Faro – Rīga 300 euro, uzturēšanās izmaksas 400 euro, sporta bāzes īre 50 euro.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešėir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakspunktu finansiālu atbalstu pretendents var saĦemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gādā 430 euro par piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceĜa izdevumiem uz pasākuma vietu un
atpakaĜ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešėir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās Sporta lietu
padomes ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt M.Š. finansējumu 688 euro apmērā, tai skaitā 258 euro ceĜa izdevumu samaksai
un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekĜiem D. Š. dalībai mācību treniĦu nometnē, kas
norisināsies 2014.gadā aprīlī Portugālē.
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Par atbalstu projektam „Bauskas veikparka izveide”
Bauskas novada pašvaldība saĦēmusi biedrības „PAR AKTĪVU UN VESELU
SABIEDRĪBU” (turpmāk – Biedrība) iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt projektu „Bauskas
veikparka izveide”.
Biedrība 2013.gada maijā iesniedza projektu „Bauskas veikparka izveide” biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēăiju īstenošanas teritorijā” un 2013.gada 2.augustā saĦēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu
Nr.06.6-11/13/1442 „Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”. Projektā paredzēts
izveidot veikparku, dažādot atpūtas un sporta iespējas Bauskā, rīkot vasaras nometnes, veicināt
vispārējās fiziskās formas uzlabošanu, vērst jauniešu domāšanu sporta un veselīga dzīvesveida
virzienā, iemācīt nodarboties ar veikbordu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 19912,83, ELFLA
finansējums Ls 17921,55.
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieĦēma lēmumu „Par zemesgabala daĜas
Krasta ielā 2 un zemesgabala daĜas ZiedoĦu ielā 2C, Bauskā iznomāšanu” šī projekta
realizēšanai ELFLA finansējuma piešėiršanas gadījumā.
Biedrība lūdz nodrošināt 10 % līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības līdzekĜiem,
kas ir Ls 1991,28 jeb EUR 2833,34 projekta „Bauskas veikparka izveide” realizēšanai. Pēc
projekta realizācijas Biedrība nodrošinās veikborda pakalpojumu Ls 1991,28 jeb EUR 2833,34
vērtības apmērā bez maksas, tas ir, 200 stundas, Bauskas novada domes noteiktajām
mērėgrupām, piemēram, bērniem no maznodrošinātām ăimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām,
sporta skolas audzēkĦiem vai arī citām mērėgrupām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daĜas 6. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2833,34 apmērā projekta
„Bauskas veikparka izveide” īstenošanai no Bauskas novada pašvaldības 2014. gada budžeta
līdzekĜiem.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” sadarbībā
ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaĜu
noteikt mērėgrupas un iesniegt dalībnieku sarakstu veikborda pakalpojuma saĦemšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par aizĦēmumu projekta „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta”
interjera aprīkojuma iegādei
2012.gada 20.decembrī Bauskas novada dome pieĦēma lēmumu „Par aizĦēmumu
projekta „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta” īstenošanai” par kopējo summu
Ls 385 645 (548 723,40 euro), no kuriem tika apgūti Ls 249 844,02 (355 496,01 euro) ar
pievienotās vērtības nodokli būvdarbu veikšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.
Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtas pabeigšanai atlicis iegādāties interjera
aprīkojumu: biroja mēbeles, virtuves mēbeles, vēsturiskās mēbeles, vēsturiskos un mūsdienu
apgaismes ėermeĦus.
2013.gada 27.novembrī tika noslēgts līgums Nr.BNA2013/082/ERAF/2 ar SIA „Salons
Arka” par biroja mēbeĜu piegādi Bauskas Rātsnamam par kopējo līgumcenu 4602,82 euro bez
pievienotās vērtības nodokĜa darba kabinetu aprīkošanai.
2013.gada 14.novembrī izsludinātajā iepirkumā Nr.BNA2013/101/ERAF „MēbeĜu
piegāde Bauskas novada iestādēm” par virtuves mēbeĜu piegādi saĦemts viens piedāvājums –
SIA „Prolux” par kopējo līgumcenu 2361,97 euro bez pievienotās vērtības nodokĜa. Šobrīd
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta atbilstību pēc Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta.
2013.gada 11.novembrī izsludinātajā iepirkumā Nr.BNA2013/050 „Vēsturisko mēbeĜu
kopiju izgatavošana un piegāde Bauskas Rātsnamam” iesniegti divi pretendentu pieteikumi:
SIA „Intarsija” par kopējo līgumcenu 67 189,71 euro bez pievienotās vērtības nodokĜa un
SIA „Friko I.L” par kopējo līgumcenu 66 805,71 euro bez pievienotās vērtības nodokĜa. Šobrīd
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atbilstību pēc Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta.
Kopējā provizoriskā summa par visu mēbeĜu iegādi plānota līdz 89 726,95 euro ar
pievienotās vērtības nodokli.
Lai pilnībā pabeigtu Bauskas Rātsnama aprīkošanu, nepieciešams izsludināt apgaismes
ėermeĦu iepirkumu, paredzot tiem atlikušo projekta īstenošanai atvēlēto summu līdz 103 500,44
euro ar pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta
piekto daĜu, kas Ĝauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības investīciju veikšanai valsts
nozīmes arhitektūras pieminekĜos, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkuma
komisijai izsludināt atklātu konkursu „Vēsturisku apgaismes ėermeĦu piegāde Bauskas
Rātsnamam” līdz 2014.gada 17.februārim.
2. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Bauskas Rātsnama
rekonstrukcija, 3.kārta” interjera aprīkojuma iegādei līdz 193 227 euro (viens simts
deviĦdesmit trīs tūkstoši divi simti divdesmit septiĦi euro).
3. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 15 (piecpadsmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gadā.
4. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par izmaiĦām Iepirkuma komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 24.punktu un Publisko
iepirkumu likuma 22.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” nav,
nolemj:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Atbrīvot Diānu Indriksoni no Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekles
amata pienākumu pildīšanas.
Atbrīvot MārtiĦu Ružu no Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekĜa amata
pienākumu pildīšanas
Atbrīvot MārtiĦu VilciĦu no Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekĜa
amata pienākumu pildīšanas.
Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas vecāko speciālisti
Inesi ZeltiĦu.
Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas speciālisti Ingu
Abu-Demu.
Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas speciālisti Ievu
Tarvidu.
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Par izmaiĦām Administratīvās komisijas sastāvā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 28.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekĜa Armanda StaĜūna iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot
viĦu no komisijas locekĜa amata pienākumu pildīšanas.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbrīvot 2014.gada 31.janvārī Armandu StaĜūnu no Bauskas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekĜa amata pienākumu pildīšanas.
2. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli Edgaru Zvilnu.
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Par grozījumu Bauskas novada administrācijas nolikumā
2013.gada 11. un 15.novembra laikrakstā „Bauskas Dzīve” un Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv tika izsludināts konkurss uz vakanto Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vecākā speciālista
amata vietu. Pretendentu pieteikšanās termiĦš bija noteikts līdz 2013.gada 21.novembrim. Amata
pretendentiem bija izvirzītas šādas prasības: pirmā līmeĦa augstākā izglītība inženierzinātnēs,
pieredze būvniecībā ne mazāka kā 3 gadi, pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā, labas
komunikācijas prasmes, labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas), B
kategorijas autovadītāja apliecība.
Pretendentu izvērtēšanai ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada
26.novembra rīkojumu Nr.3-7/237 „Par komisijas izveidošanu” tika izveidota komija.
Bauskas novada dome 2013.gada 28.novembra sēdē pieĦēma lēmumu „Par Bauskas
novada administrācijas nolikumu”, ar kuru apstiprināts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikums jaunā redakcijā. Nolikuma 2.pielikumā „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts” tika veiktas
strukturālas izmaiĦas un izdarītas izmaiĦas amatu sarakstā attiecībā uz darbinieku (amatpersonu)
amatu nosaukumiem. Saimnieciskajā nodaĜā amata nosaukums „vecākais speciālists” tika
mainīts uz „būvinženieris”. Minētajā lēmumā tika noteikts, ka tas stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.
2013.gada 2.decembrī pretendentu izvērtēšanas komisija sēdē izvērtēja prasībām
atbilstošos pretendentus un pieĦēma lēmumu atbalstīt Saimnieciskās nodaĜas vecākā speciālista
amatam Laimu Bergu. 2013.gada 4.decembrī Laimai Bergai tika nosūtīta vēstule par konkursa
rezultātiem. 2013.gada 28.decembrī Laima Berga Bauskas novada pašvaldībā iesniedza
iesniegumu par pieĦemšanu darbā Saimnieciskajā nodaĜā par vecāko speciālisti ar 2014.gada
22.janvāri. Tajā pašā datumā ar Laimu Bergu noslēgts darba līgums Nr.4-11/36 par vecākā
speciālista darba pienākumu izpildes uzsākšanu Saimnieciskajā nodaĜā, sākot ar 2014.gada
22.janvāri.
Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ir iekĜauts ēku būvinženiera
profesijas standarts un tas paredz darba izpildei nepieciešamo profesionālās kvalifikācijas līmeni
– piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni. Laimas Bergas profesionālā kvalifikācija nav šai
prasībai atbilstoša.
Ievērojot visus minētos apstākĜus, ir atzīstams, ka izsludinot konkursu uz vakanto vecākā
speciālista amata vietu, izstrādājot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” jaunā nolikuma 2.pielikumu, noslēdzot ar Laimu Bergu darba līgumu, darbības
nav bijušas precīzas. Ar Laimu Bergu noslēgtā darba līguma izbeigšanai nav tiesiska pamata.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.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.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, R.Žabovs),
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā šādu
grozījumu:
izteikt nolikuma 2.pielikuma sadaĜas „Saimnieciskā nodaĜa” 5.punktu šādā redakcijā:
5.
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prot.Nr.2, 19.p.

Par Transporta nodaĜas reglamenta grozījuma saskaĦošanu
Ievērojot izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā, kā rezultātā Transporta nodaĜā mainīts speciālista amata vienības
nosaukums,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Transporta
nodaĜas” reglamenta grozījuma projektu.
Pielikumā: Transporta nodaĜas reglamenta grozījuma projekts uz 1 lp.
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Par Bauskas novada Būvvaldes reglamenta grozījumu saskaĦošanu
Ievērojot izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā, kā rezultātā ăeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists pārvietots
darbā no Attīstības un plānošanas nodaĜas uz Bauskas novada Būvvaldi,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada
Būvvaldes reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Bauskas novada Būvvaldes reglamenta grozījumu projekts uz 1 lp.
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prot.Nr.2, 21.p.

Par Saimnieciskās nodaĜas reglamenta grozījumu saskaĦošanu
Ievērojot 2013.gada 28.novembrī un 2014.gada 30.janvārī 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaĜas reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Saimnieciskās nodaĜas reglamenta grozījumu projekts uz 1lp.
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prot.Nr.2, 22.p.

Par Attīstības un plānošanas nodaĜas reglamenta grozījuma saskaĦošanu
Ievērojot 2013.gada 28.novembrī 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 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaĜas reglamenta grozījuma projektu.
Pielikumā: Attīstības un plānošanas nodaĜas reglamenta grozījuma projekts uz 1lp.
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prot.Nr.2, 23.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaĜas reglamenta saskaĦošanu
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”” 11.1.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaĜas reglamentu.
Pielikumā: Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaĜas reglaments uz 4 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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 30.janvārī

prot.Nr.2, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Kancelejas reglamenta saskaĦošanu
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”” 11.1.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (S.Jirgensone, A.Novickis),
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas
reglamentu.
Pielikumā: Kancelejas reglaments uz 3 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes
„Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta
„Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 1.15 punktu:
1.15. Maksa
par
gultasvietas Diennakts
izmantošanu
Brunavas sociāli (līdz 30 diennaktīm)
sabiedriskajā centrā „ĒrgĜi”
1.16. Maksa
par
gultasvietas Mēnesis
izmantošanu Brunavas sociāli
sabiedriskajā centrā „ĒrgĜi’

2.50

50.00

2. Papildināt lēmuma 1.pielikumu 2.12.punktu
2.12

Gultas veĜas noma

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.2, 26.p.

Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu
pašvaldību savstarpējiem norēėiniem
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 2.punktu un 20.2 punktu un ievērojot izglītības iestāžu iepriekšējā
gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēėinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī
saskaĦā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaĜai sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie
izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes, un nodrošināt kontroli par
līgumu izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Ruhockai.
Pielikumā:
Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem norēėiniem no
01.01.2014. uz 1 lp.
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prot.Nr.2, 27.p.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs „Bauskas Valsts ăimnāzija”, „Bauskas 2.vidusskola”,
„Bauskas pilsētas pamatskola” un „Īslīces vidusskola”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta
b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3., 4.5. un 69.2.apakšpunktiem un 2013.gada 26.septembra
Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas
maksu” 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt šādas nedzīvojamo telpu nomas maksas (bez pievienotās vērtības nodokĜa)
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs:
1.1. „Bauskas Valsts ăimnāzija” – EUR 0,82 par 1 m2 mēnesī;
1.2. „Bauskas 2.vidusskola” – EUR 0,69 par 1 m2 mēnesī;
1.3. „Bauskas pilsētas pamatskola” – EUR 0,92 par 1 m2 mēnesī;
1.4. „Īslīces vidusskola” – EUR 0,79 par 1 m2 mēnesī.
2. Noteikt, ka papildus telpu nomas maksai nomniekam ir pienākums maksāt par saĦemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem: maksa par patērēto elektroenerăiju, auksto, karsto ūdeni un
kanalizāciju nosakāma atbilstoši skaitītāju rādījumiem; maksa par siltumenerăiju – atbilstoši
tarifiem, kādi ir pakalpojuma saĦemšanas brīdī un tā nosakāma proporcionāli iznomāto telpu
platībai, kurās ir nodrošināta centralizētā siltumapgāde.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, izstrādājot iepirkuma
dokumentāciju izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, izmantot ar šo lēmumu
apstiprinātās nedzīvojamo telpu nomas maksas.
4. Uzdot lēmuma 1.punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās noslēgt ar iepirkuma uzvarētājiem nedzīvojamo telpu nomas līgumus atbilstoši
šim lēmumam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei Inetai Ruhockai.
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prot.Nr.2, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaĜas reglamenta saskaĦošanu
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”” 11.1.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
saskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaĜas darbības reglamentu saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Izglītības nodaĜas reglaments uz 4 lp.
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Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi
Ievērojot Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc
2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo
pašvaldību, kura ir pārĦēmusi attiecīgo institūciju, ievērojot Rundāles novada pašvaldības
iesniegto sadarbības līguma projektu par pašvaldību savstarpējo sadarbību atsevišėās jomās,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII.nodaĜas „Sadarbība valsts pārvaldē”
61.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noslēgt ar Rundāles novada pašvaldību sadarbības līgumu saskaĦā ar pielikumu par
pašvaldību sadarbību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanā.
2. Par sadarbības līguma noslēgšanu informēt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministriju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” direktorei B.GrantiĦai.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts uz 4 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes nolikumā „Kārtība, kādā piešėir
apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada
sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta
veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēĜu
uzvarētajiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 6.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 27.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daĜas
1.punktā paredzētajiem principiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 12.decembra nolikumā Nr.7 „Kārtība, kādā piešėir
apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un
jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem,
novada skolēnu sporta spēĜu uzvarētajiem” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 16.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 lati” ar skaitli un vārdu „145 euro”.
2. Aizstāt 16.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „80 lati” ar skaitli un vārdu „115 euro”.
3. Aizstāt 16.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „70 lati” ar skaitli un vārdu „100 euro”.
4. Aizstāt 17.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 lati” ar skaitli un vārdu „45 euro”.
5. Aizstāt 17.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
6. Aizstāt 17.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „15 lati” ar skaitli un vārdu „25 euro”.
7. Aizstāt 17.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
8. Aizstāt 17.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „15 lati” ar skaitli un vārdu „25 euro”.
9. Aizstāt 17.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „10 lati” ar skaitli un vārdu „15 euro”.
10. Aizstāt 18.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 lati” ar skaitli un vārdu „45 euro”.
11. Aizstāt 18.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „25 lati” ar skaitli un vārdu „40 euro”.
12. Aizstāt 18.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
13. Papildināt 18.2.apakšpunktu aiz vārdiem „Vecsaules pamatskola” ar vārdiem „Vecsaules
pamatskolas struktūrvienība – Jaunsaules pamatskola, Griėu pamatskola, MežgaĜu
pamatskola, Ozolaines pamatskola, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības – Bērsteles
pamatskola un Svitenes pamatskola”.
14. Aizstāt 18.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
15. Aizstāt 18.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „15 lati” ar skaitli un vārdu „25 euro”.

16. Aizstāt 18.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „10 lati” ar skaitli un vārdu „15 euro”.
17. Aizstāt 18.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
18. Aizstāt 18.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „15 lati” ar skaitli un vārdu „25 euro”.
19. Aizstāt 18.3.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „10 lati” ar skaitli un vārdu „15 euro”.
20. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Par skolēnu sporta spēĜu kopvērtējumā 1.skolu grupā:
19.1. iegūtu 1.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 700 euro;
19.2. iegūtu 2.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
19.3. iegūtu 3.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro.”
21. Papildināt nolikumu ar 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Par skolēnu sporta spēĜu kopvērtējumā vidusskolu grupā:
20.1. iegūtu 1.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
20.2. iegūtu 2.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro;
20.3. iegūtu 3.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 300 euro.”
22. Papildināt nolikumu ar 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Par skolēnu sporta spēĜu kopvērtējumā vidusskolu grupā:
21.1. iegūtu 1.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
21.2. iegūtu 2.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro;
21.3. iegūtu 3.vietu - ceĜojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 300 euro.”
23. Papildināt nolikumu ar 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Izvērtēšanas komisija nosaka vienu aktīvāko izglītības iestādi katrā skolu grupā
no 1.-3.vietu neieguvušajām izglītības iestādēm un tā saĦem veicināšanas balvu – sporta
inventāru vērtībā līdz 100 euro.”
24. Papildināt nolikumu ar 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Nolikuma 19., 20., 21. un 22.punkts daĜā par sporta inventāru attiecas tikai uz Bauskas
novada izglītības iestādēm.”
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaĜa,
ievērojot 2014.gada 3.janvārī Valsts izglītības informācijas sistēmas datus izglītojamo skaita
samazināšanos pirmsskolas grupās Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs „MežgaĜu
pamatskola” un „Vecsaules pamatskola”, kā arī izvērtējot slodzi amatam „pirmsskolas pedagoga
palīgs” saskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada
izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”
16.punktu, ierosina veikt šādas izmaiĦas slodžu skaitā – MežgaĜu pamatskolas slodžu un amatu
vienību sarakstā, samazinot slodzi šim amatam no 4 uz 2 un Vecsaules pamatskolas slodžu un
amata vienību sarakstā, samazinot slodzi šim amatam no 4 uz 3.
Izskatot 2014.gada 1.janvāra tarifikācijas pašvaldības finansējumam Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Zīlīte”, konstatēts, ka tiek ievērots Bauskas novada domes 2011.gada
29.decembra noteikumu Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 3.10.apakšpunkts
„..peldētapmācības nodarbības tarificē divas stundas nedēĜā uz vienu apakšgrupu”, Izglītības
nodaĜa ierosina dzēst amata vienību „fiziskās attīstības pedagogs” no pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” slodžu un amata vienību saraksta.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 13.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „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. 9. pielikumā amatam „pirmsskolas pedagoga palīgs” aizstāt slodzi „4” ar „2”;
1.2. 12. pielikumā amatam „pirmsskolas pedagoga palīgs” aizstāt slodzi „4” ar „3”.
1.3. 17.pielikumā svītrot 13.punktu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.februārī.
Pielikumā:
1. 9.pielikums „MežgaĜu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts" uz 1 lp.
2. 12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts" uz 1 lp.

3. 17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts" uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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 30.janvārī

prot.Nr.2, 32.p.

Par pirmsskolas grupas saglabāšanu ar nepilnu izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” direktora Egona Brazauska 2014.gada 10.janvāra iesniegums Nr.2 ar
lūgumu atĜaut turpināt pirmsskolas izglītības programmas, kods 01011111, īstenošanu Vecsaules
pamatskolas filiālē „Jaunsaules pamatskola” 5-6 gadīgo bērnu grupā ar nepilnu skaitu - 7
izglītojamie, pamatojoties uz šādiem objektīviem apsvērumiem:
1)
pārcelt obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācību pirmsskolas grupās Vecsaules pamatskolas
ēkās nav ekonomiski izdevīgi un ir pretēji principam „jo jaunāks izglītojamais, jo tuvāk viĦa
dzīvesvietai organizējams izglītības process”;
2)
2-4 gadīgo bērnu grupu (10 izglītojamie) apvienošana ar 5-6 gadīgo bērnu grupu
nenodrošinās izglītības programmas, kas nosaka izglītojamo sagatavošanu skolai, apguvi un
izglītojamo skaits šādā gadījumā pārsniedz Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta
noteikumu Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un
izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei”
3.punktā noteikto maksimālo bērnu skaitu (16) grupā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 23.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
AtĜaut Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā
„Jaunsaules pamatskola” 2013./2014. mācību gada II semestrī saglabāt 5-6 gadīgo bērnu grupu
ar nepilnu izglītojamo skaitu (7 izglītojamie grupā).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0136
Mežotnes pagastā daĜas nomāšanu
Lai īstenotu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā” aktivitātes ūdens artēziskā urbuma rekonstrukcijai un tā uzturēšanu,
nepieciešams nomāt SIA „FEVIT” piederošā nekustamā īpašuma „Jumpravmuiža”, kas atrodas
Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.4072 007 0136 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 007 0136 daĜu 0,19 ha platībā saskaĦā ar pievienoto grafisko pielikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 1.punktu, pašvaldības
autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija) izpildes nodrošināšanai,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
1. Noslēgt ar SIA „FEVIT” zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Jumpravmuiža”,
kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā (kadastra Nr.4072 007 0136) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 007 0136 daĜas 0,19 ha platībā nomu uz 10 gadiem ar zemes
īpašnieka ierosināto zemes nomas maksu gadā EUR 200.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” noslēgt ar
SIA „FEVIT” zemes nomas līgumu.
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Par dzīvojamās telpas „Jumpravas x”x, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts I. B., dzīvesvieta: „Jumpravas x”-x, Jumpravas,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Jumpravas
4”-2, Jumpravas, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2013.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienota Mežotnes pagasta pārvaldes 11.12.2013.izziĦa Nr.1-5/293 „Par
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot I. B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
I. B. ăimene īrē dzīvokli „Jumpravas x”-x, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas x”-x, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums
noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim;
dzīvojamās telpas „Jumpravas x”-x, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu;
īrniecei I. B. līdz 2013.gada 11.decembrī nebija īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Jumpravas x”-x, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov.
īres līguma termiĦu ar I. B., personas kods xxxxx, līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar I. B., 05.12.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Jumpravas x”-x, Jumpravas,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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 30.janvārī

prot.Nr.2, 35.p.

Par dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts A. S., dzīvesvieta: „Ceplis x”-x, Ceplis, Mežotnes
pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Ceplis,
Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2014.gada 1.janvārī.
Iesniegumam pievienota Mežotnes pagasta pārvaldes 16.12.2013.izziĦa Nr.1-5/307 ”Par
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot A. S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja, ka A. S. ăimene īrē dzīvokli „Ceplis x”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz
laiku līdz 2014.gada 1.janvārim.
Dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A. S. 2013.gada 16.decembrī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds bija Ls 197,57. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” un A. S. starpā 16.12.2013.noslēgta vienošanās par parāda atmaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiĦu ar A. S., personas kods xxxxx, līdz 2014.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar A. S. 02.01.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Ceplis x”-x, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Skolas ielā x-x, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts J. R., dzīvesvieta: Skolas iela x-x, Garoza, Mežotnes
pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Skolas iela x-x, Garoza,
Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2014.gada 17.janvārī.
Iesniegumam pievienota Mežotnes pagasta pārvaldes 14.12.2013.izziĦa Nr.1-5/302 „Par
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot J.R. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja, ka J.R. ăimene īrē dzīvokli Skolas iela x-x, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas Skolas iela x-x, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz
laiku līdz 2014.gada 17.janvārim.
Dzīvojamās telpas Skolas iela x-x, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei J.R. 2014.gada 13.janvārī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Skolas iela x-x, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiĦu ar J.R., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar J.R. 16.01.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas Skolas iela x-x, Garoza,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts R. M., A. K. iesniegums ar lūgumu atjaunot
dienesta dzīvokĜa Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma termiĦu līdz 2015.gada 31. decembrim.
Iesniegums saĦemts Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 13.janvārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
06.01.2014.vēstule Nr.1 „Par A.K. un R.M.darba attiecībām”.
Izskatot R.M., A.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja, ka R. M. un A. K. īrē dienesta dzīvokli Dārza ielā x-x, Bauskā. Dzīvojamās telpas
Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma termiĦš beidzies 2013.gada 30.septembrī.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības
pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
R. M. un A. K. turpina darba attiecības ar Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Īrniekiem R. M. un A. K. 2014.gada 14.janvārī nebija īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daĜu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokĜa īrniekam pēc dienesta
dzīvokĜa īres līguma termiĦa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokĜa īres līguma
pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma termiĦu ar R.M.,
personas kods xxxx, un A. K., personas kods xxxx, uz darba attiecību laiku līdz 2015.gada 31.
decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 04.10.2011. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā
x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ernesta Kapkalna iela
8B”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.janvārī saĦemts Viktora Jaroša iesniegums, kurā
izteikts lūgums atĜaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Ernesta Kapkalna iela 8B”, Īslīces
pagastā.
Izskatot Viktora Jaroša iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Ernesta Kapkalna iela 8B”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzu ciemā, kadastra Nr.4068 006 0120, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000
0052 7080.
Nekustams īpašums „Ernesta Kapkalna iela 8B”, kadastra Nr.4068 006 0120, sastāv no
zemes vienības 0,2568 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0120.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas 1.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišėos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks,
ja viĦš vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viĦa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2013,gada 29.augusta lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4068 006 0120 Īslīces pagastā piekritību” noteikts, ka zemes vienība
0,2568 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0120 ir starpgabals.
Viktora Jaroša nekustamā īpašuma „Ernesta Kapkalna iela 8A”, kadastra Nr.4068 006
0149, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0149 robežojas ar pašvaldības īpašumu
„Ernesta Kapkalna iela 8B”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daĜas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daĜu, 37.panta pirmās daĜas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Ernesta
Kapkalna iela 8B”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 006 0120, kas sastāv no zemes
vienības 0,2568 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0120.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0025 Brunavas pagastā
sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu,
nosaukuma piešėiršanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu noteikts, ka V. S. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz Brunavas pagasta „xxxx” zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4046 011 0025, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 3.punktā,
23.panta vienpadsmitās daĜas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.augustā.
V.S. ir miris.
V.S. iespējamie mantinieki ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0025, un šīs tiesības bija izlietojamas viena gada laikā
no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.septembrim.
V.S. iespējamie mantinieki līdz 2011.gada 1.septembrim nav noslēguši nomas līgumu.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
4046 011 0025 001), klēts (būves kadastra apzīmējums 4046 011 0025 003) un pagrabs (būves
kadastra apzīmējums 4046 011 0025 004).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daĜai, ja personai saskaĦā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieĦem
lēmumu par atsevišėa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaĦā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un lēmumam par atsevišėa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 1,0 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 2,0 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 2,0 ha platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceĜam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu un ceturto prim daĜu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daĜas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0025, sadalīt divos
zemesgabalos: nosakot ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 1,0 ha (saskaĦā ar grafisko
pielikumu 1.zemesgabals) un lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,0 ha platībā (saskaĦā ar
grafisko pielikumu 2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0025 ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0025 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2,0 ha platībā piešėirt nosaukumu
„ŽinduĜu lauks”.
6. Zemes vienībai 2,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais ūdenstornis”,
DāviĦu pagastā atsavināšanu
Nekustamais īpašums „Vecais ūdenstornis”, DāviĦu pagastā, kadastra Nr.4056 005 0277,
sastāv no vienas zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumus 4056 005 0277 un ēkas
uz tās – sūkĦu māja (būves kadastra apzīmējums 4092 005 0277 001). SūkĦu māja ar artēzisko
aku vairs netiek izmantota, jo DāviĦu ciema iedzīvotājiem dzeramais ūdens tiek piegādāts no
jaunās artēziskās akas.
Nekustamais īpašums saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas DāviĦu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000459982 pieder Bauskas novada pašvaldībai.
DāviĦu pagastā 2014.gadā realizēs ūdenssaimniecības projektu „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā”. Ir noslēgta vienošanās
ar Centrālo finanšu un līgumu aăentūru par projekta īstenošanu un Eiropas Reăionālajā attīstības
fonda līdzfinansējuma piešėiršanu. Minētā projekta ietvaros ieplānota arī artēziskās akas „Vecais
ūdenstornis” tamponāža. Izsludinātais iepirkums par projektā paredzēto būvdarbu veikšanu ir
noslēdzies.
DāviĦu pagasta pārvaldes vadītāja ir sazinājusies ar Centrālo finanšu un līgumu aăentūru
un informējusi par pagasta iedzīvotāja vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu „Vecais
ūdenstornis” un iespējamām izmaiĦām projektā. Centrālajai un līgumu aăentūrai nav iebildumu
veikt grozījumus projektā, jo šie grozījumi nav būtiski.
Minētais nekustamais īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu
un 5.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vecais
ūdenstornis”, DāviĦu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējums 4056 005 0277, sūkĦu mājas (būves kadastra apzīmējums 4056 005 0277 001).
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Par nekustamo īpašumu DāviĦu pagastā zemes vienību piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumiem „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” tika noteikts, ka 2010.gada 31.maijā izbeigušās zemes lietošanas tiesības uz
pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi personām, kuras nebija izpildījušas Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daĜas 1.punktā un 25.panta pirmās daĜas 3.punktā
noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai personas, kurām zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, vai kurām zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, ieguva zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Savukārt,
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daĜa paredz, ka par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Šā lēmuma pielikumā
minētas personas ir izmantojušas zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot zemes nomas līgumus.
Nomas līgumi ir noslēgti gan par apbūvētu, gan arī neapbūvētu lauku apvidus zemi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 1.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 2.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daĜā noteiktajā termiĦā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1. un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka šā lēmuma pielikumā minētās nekustamo īpašumu DāviĦu pagastā zemes vienības,
par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai un ceturtajai daĜai noslēgti zemes nomas
līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: saraksts par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām DāviĦu
pagastā uz 1 lp.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumam „Par nekustamo īpašumu DāviĦu
pagastā zemes vienību piekritību” (prot.Nr.2, 41.p.)
Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes DāviĦu pagastā

Īpašuma
nosaukums
Ilgas

Kadastra Nr.
4056 002 0049

Liepas

4056 002 0059

LiepiĦas

4056 003 0018

KubliĦi
JaunkrieviĦi

4056 007 0013
4056 007 0032

Kadastra
apzīmējums
4056 002 0049
4056 002 0050
4056 002 0059
4056 002 0060
4056 003 0018
4056 003 0019
4056 003 0020
4056 007 0013
4056 007 0032
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Platība
1,7
6,0
3,9
2,0
3,0
0,3
1,7
3,1
10,6
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Nomas līguma
datums
26.01.2011.
30.12.2010.
26.01.2011.

22.03.2011.
25.11.2010.
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Par nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056
005 0225 DāviĦu pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu P. L. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0225 DāviĦu pagastā”
noteikts, ka P. L., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra
Nr.4056 005 0225, zemes vienību 2,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0225,
Bauskas novada DāviĦu pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 3.punktā,
23.panta vienpadsmitās daĜas 3.punktā. P. L. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību
2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0225.
P. L. ir miris. Ne P. L., ne arī viĦa iespējamie mantinieki zemes nomas pirmtiesības nav
izmantojuši.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 2,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0225 piešėirts
nosaukums un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 2,40 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0225, atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „MākoĦi”, kadastra Nr.4056 005 0225, zemes vienība 2,40 ha
platībā ar kadastra apzīmējums 4056 005 0225 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.janvārī saĦemts Ž.F. iesniegums, kurā izteikts
lūgums izskatīt jautājumu par zemes (apmēram 2 ha platībā) Codes pagastā, kas tiek izmantota
attīrīšanas iekārtu uzturēšanai, iegūšanu.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja tālāk minēto:
Bauskas pilsētas dome 1999.gada 24.novembrī ar Ž.F. noslēdza nomas līgumu par
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala nomu. SaskaĦā ar minēto
līgumu Bauskas pilsētas dome nomāja nekustamā īpašuma „Kaudzītes”, kadastra Nr.4052 009
0148, Codes pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 daĜu 1,8 ha platībā.
Uz nomātās zemes vienības daĜas atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas:
administratīvā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 001, attīrīšanas iekārtu ēka ar
būves kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 002, siltumnīca ar būves kadastra apzīmējumu 4052
008 0025 003, transformatoru ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 004, katlu māja
ar būves kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 005 un noliktava ar būves kadastra apzīmējumu
4052 008 0025 006.
Šobrīd nomas tiesiskajās attiecībās ar Ž.F. ir Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Iepriekš minētās ēkas (notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas) kapitālsabiedrība izmantoja savā saimnieciskajā darbībā, taču īstenotā
ūdenssaimniecības attīstības projekta rezultātā ir izbūvējusi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas uz
citas zemes vienības.
Izvērtējot Ž.F. priekšlikumu un nepieciešamību pašvaldībai iegūt īpašumā zemes vienības
daĜu, Bauskas novada dome atzīst, ka šīs zemes vienības daĜu nākotnē iespējams izmantot likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daĜā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, piemēram, sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums paredz,
ka nekustamo īpašumu (zemi un ēkas) var atsavināt valsts aizsardzības, vides aizsardzības,
veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām sabiedrībai nepieciešamu kultūras,
izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta
infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteikta nekustamā īpašuma
atsavināšanas, atlīdzības noteikšanas, apstrīdēšanas un atlīdzības izmaksāšanas kārtība. Šajā
likumā paredzētas divas īpašuma atsavināšanas iespējas – labprātīgi vai piespiedu kārtā.
Savukārt, Zemes ierīcības likuma 5.panta 4.punktā paredzēts, ka zemes ierīcības projektu
ierosina valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem,
kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām. Šā likuma normas noteic arī to,
ka šajā gadījumā pašvaldībai ir tiesības uzĦemties izdevumus saistībā ar zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu. Papildus minētajam, Zemes ierīcības likuma 16.1 pants noteic, ka:

[1] izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt
sabiedrības vajadzībām, atdalāmā projektētās teritorijas daĜa un pēc atdalīšanas atlikusī
projektētās teritorijas daĜa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
[2] pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daĜa var veidot starpgabalu un neatbilst
vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām tikai tad, ja starp nekustamā īpašuma īpašnieku un institūciju, kas
nekustamo īpašumu atsavina sabiedrības vajadzībām, ir panākta attiecīga vienošanās; [3] pēc
atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daĜa ir vismaz tik liela, lai to varētu atdalīt ar
robežzīmēm.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus, kā arī nekustamā īpašuma „Kaudzītes” kadastra
Nr.4052 009 0148, īpašnieces Ž.F. piekrišanu nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 008 0025 daĜas atsavināšanai par labu Bauskas novada pašvaldībai un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 17.punktu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 3., 4. un 8.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Kaudzītes”, kadastra Nr.4052 009 0148, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 daĜas apmēram 2 ha platībā Codes pagastā
(pielikumā grafiskais materiāls, kurā iezīmētas nekustamā īpašuma atsavināmās daĜas
robežas) atsavināšanas sabiedrības vajadzībām procesu.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 sadalīšanai ir
izstrādājams zemes ierīcības projekts, Bauskas novada pašvaldībai uzĦemoties
izdevumus saistībā ar zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
3. Uzdot zemes ierīcības projekta izstrādes organizēšanu Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājam – pašvaldības izpilddirektoram
Jānim Kalinkam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Alvim Feldmanim.
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Par nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienību piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumiem „Par zemes Codes pagastā
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” tika noteikts, ka 2010.gada 31.maijā izbeigušās zemes
lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi personām, kuras nebija izpildījušas
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta vienpadsmitās daĜas 1.punktā un
25.panta pirmās daĜas 3.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai personas, kurām zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, vai kurām zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, ieguva zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Savukārt,
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daĜa paredz, ka par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Šā lēmuma pielikumā
minētas personas ir izmantojušas zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot zemes nomas līgumus.
Nomas līgumi ir noslēgti gan par apbūvētu, gan neapbūvētu lauku apvidus zemi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 1.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 2.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daĜā noteiktajā termiĦā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1. un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka šā lēmuma pielikumā minētās nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienības,
par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai un ceturtajai daĜai noslēgti zemes nomas
līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: saraksts par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Codes
pagastā uz 1 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Pielikums
Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumam „Par nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienību piekritību” (prot.Nr.2, 44.p.)
Bauskas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Codes pagastā
Nr.
p.k

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Nekustamā
īpāsuma
kadastra Nr.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

1.

KalniĦi

4052 002 0051

4052 002 0051

Zemes
vienības
platība,
ha
0,6

2.
3.
4.

Cālīši
Skrīveri
Mežsētas

4052 004 0164
4052 004 0282
4052 006 0067

4052 004 0164
4052 004 0282
4052 006 0067

0,55
1,2
0,9

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Pirmreizējais zemes
nomnieks

Janīnas Bedales
mantiniece
Emilija Aukštikalne
Kaspars Lagužnieks
Lolita Zemīte
Guntis Balodis

R.ĀBELNIEKS

Zemes nomas
līguma
reăistrācijas
datums
16.07.2012.

Zemes nomas
līguma reăistrācijas Nr.

01.12.2011
13.12.2010.
26.01.2011.

3-39/4052-31-PN
3-39/4052-48-PN
3-39/4052-36-PN

3-40/4052-37-PN

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. 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
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prot.Nr.2, 45.p.

Par nekustamā īpašuma „xxxxx”, kadastra Nr. 4052 004 0194,
Codes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumiem „Par zemes Codes pagastā
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V. J.” noteikts, ka V. J. zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz Codes pagasta zemes vienību 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 004 0194, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daĜas 3.punktā
noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
V. J. nav noslēdzis zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0194 iznomāšanu.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0194 atrodas individuālā dzīvojamā
māja ar būves kadastra apzīmējumu 4052 004 0194001, kuras lietotājs ir V. J.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 25.panta ceturtā daĜa nosaka, ka par zemi,
kas nepieciešama zemes lietotājam viĦam piederošo ēku uzturēšanai noslēdzams zemes nomas
līgums un ēku īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daĜu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.4052 004 0194, zemes vienība 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0194 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu 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.2, 46.p.

Par nekustamo īpašumu „xxxx” un „xxxx”
robežu pārkārtošanu Codes pagastā
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos A.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0200 Codes pagastā”
zemes vienība 0,3361 ha platībā tika atzīta par piekrītošu Bauskas novada pašvaldībai. 2012.gada
28.decembrī ar A.S. tika noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības 0,3361 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0200 iznomāšanu. 2013.gada 4.oktobrī A.S. atteicās no zemes
nomas tiesībām.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0514 Codes pagastā piekritību, nosaukuma piešėiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu” zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
004 0514 atzīta par starpgabalu un piekrītošu Bauskas novada pašvaldībai. Uz šīs zemes vienības
atrodas dīėis, kuru Codes pagasta pārvalde labiekārtoja kā slidotavu. Turpmāk dažādu projektu
ietvaros šo teritoriju paredzēts izmantot kā Codes ciema atpūtas un rekreācijas vietu. Tāpēc
zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0514 ir jānoĦem starpgabala
statuss, jo šī zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. SaskaĦā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošanu
un uzturēšanu.
Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0200, kas atrodas
nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr. 4052 004 0200, sastāvā, robežojas ar pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0514, kas atrodas nekustamā
īpašuma „xxx”, kadastra Nr. 4052 004 0514, sastāvā. Lai varētu racionāli attīstīt, labiekārtot un
apsaimniekot abas zemes vienības nepieciešama nekustamo īpašumu „xxx” un „xxx” zemes
vienību robežu pārkārtošana.
Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0200, kas
atrodas starp divām individuālajām dzīvojamām mājām, vidējais platums ir 12 m un garums - 80
m. Tāpēc tai piešėirams starpgabala statuss.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b)apakšpunktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

1. Pašvaldībai piekrītošai nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4052 004 0514, zemes vienībai
0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0514 noĦemt starpgabala statusu.
2. Pārkārtot nekustamo īpašumu „xxx” un „xxx” zemes vienību robežas atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
3. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0514 platība ir 1,0561 ha.
4. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0200 platība ir 0,08 ha.
5. Nekustamam īpašumam „xxx”, kadastra Nr.4052 004 0200, mainīt nosaukumu uz „ZiedoĦu
starpgabals”.
6. Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.4052 004 0200, zemes vienībai 0,08 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0200, piešėirt starpgabala statusu.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lp.
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prot.Nr.2, 47.p.

Par nekustamo īpašumu Gailīšu pagastā zemes vienību piekritību
Ar Gailīšu pagasta padomes 2007.gada 26.aprīĜa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” tika nolemts izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi
tām personām, kuras nebija izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
25.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktās prasības – līdz 2006.gada 31.augustam neiesniedza
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas netika iekĜauts Lauku zemes izpirkšanas
reăistrā.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai personas, kurām zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzās 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, ieguva zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Savukārt,
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daĜa paredz, ka par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Šā lēmuma pielikumā
minētas personas ir izmantojušas zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot zemes nomas līgumus.
Nomas līgumi ir noslēgti gan par apbūvētu, gan arī neapbūvētu lauku apvidus zemi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 1.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 2.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daĜā noteiktajā termiĦā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1. un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka šā lēmuma pielikumā minētās nekustamo īpašumu Gailīšu pagastā zemes vienības,
par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai un ceturtajai daĜai noslēgti zemes nomas
līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: saraksts par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Gailīšu
pagastā uz 1 lp.
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prot.Nr.2, 48.p.

Par starpgabala statusa piešėiršanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4060 012 0164 Gailīšu pagastā
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu noteikts, ka A. A. zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz Gailīšu pagasta zemes vienību 0,4 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4060 012 0033, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 3.punktā,
23.panta vienpadsmitās daĜas 3.punktā noteiktajā datumā - 2008.gada 1.septembrī.
A. A. nav noslēdzis zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 012 0033 iznomāšanu.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību, vai kura konfigurācija nepieĜauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 012 0033 atbilst starpgabala statusam, jo
platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
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
daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 012 0033 ir starpgabals, kas piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu 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” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4060 004 0183 daĜas Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 19.decembrī saĦemts B. Š. iesniegums (reăistrēts
ar Nr.3-14.26/1394), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Bodnieku lauks” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0183 daĜu 2 ha platībā. Izskatot iesniegumu, Bauskas
novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „xxxx”, kadastra Nr. 4060 004 0183, pieder
pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000453005.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2013.gada 4.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaĜā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Iznomāt B. Š. , personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: „Pāce x” - x, Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4060 004 0183 daĜu 2 ha platībā Gailīšu pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2014. līdz 31.10.2018.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar B. Š. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,, Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par ielas nosaukuma maiĦu Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.novembrī saĦemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.29/3445), kurā izteikts lūgums mainīt Dr.PēkuĜa ielas
nosaukumu uz Doktorāta ielu un piešėirt tai atbilstošu adresi.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Mežotnes pagasta pārvalde ir veikusi sabiedrisko aptauju par Dr.PēkuĜa ielas nosaukuma maiĦu;
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema iedzīvotāji izteikuši vēlmi mainīt nosaukumu Dr.PēkuĜa ielai
uz Doktorāta ielu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 20.punktu, likuma „Par autoceĜiem” 2.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. 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.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, J.Rumba),
nolemj:
Nekustamam īpašumam „Dr.PēkuĜa iela”, kadastra Nr.4072 004 0222, kas sastāv no zemes
vienības 2,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0222 mainīt nosaukumu no
„Dr.PēkuĜa iela” uz „Doktorāta iela” un piešėirt adresi: Doktorāta iela, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par nekustamo īpašumu Mežotnes pagastā zemes vienību piekritību
Ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra un 2012.gada 25.oktobra
lēmumiem „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” tika noteikts, ka zemes
lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi izbeigušās tām personām, kuras nebija
izpildījušas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 25.panta pirmās daĜas 1., 2.,
3. un 4.punktā noteiktās prasības.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai personas, kurām zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos, vai kurām zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, ieguva zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Savukārt,
Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daĜa paredz, ka par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viĦam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Šā lēmuma pielikumā
minētas personas ir izmantojušas zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot zemes nomas līgumus.
Nomas līgumi ir noslēgti gan par apbūvētu, gan arī neapbūvētu lauku apvidus zemi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 1.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daĜai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daĜas 2.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim daĜā noteiktajā termiĦā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 1. un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

1. Noteikt, ka šā lēmuma pielikumā minētās nekustamo īpašumu Mežotnes pagastā zemes
vienības, par kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai un ceturtajai daĜai noslēgti zemes
nomas līgumi, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā: saraksts par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Mežotnes
pagastā uz 1 lp.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0033 Mežotnes pagastā
piekritību, nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu
Izvērtējot Mežotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0033, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldības vārda reăistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0033 ir piekrītoša pašvaldībai, jo uz
zemes vienības atrodas daudzdzīvokĜu māju „Ceplis 13” un „Ceplis 12” iedzīvotāju mazdārziĦi.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daĜas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kas piešėirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam
un saskaĦā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas 5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas
kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4072 006 0033, kurš sastāv no zemes vienības 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0033, piešėirt nosaukumu „Glāznieku mazdārziĦi”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Glāznieku mazdārziĦi”, kadastra Nr. 4072 006 0033, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0033, platībā 0,25 ha, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „Glāznieku mazdārziĦi” zemes vienībai 0,25 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt precizētas.

Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0268, 4072 004 0267,
4072 004 0274 un 4072 004 0275 Mežotnes pagastā pievienošanu nekustamam
īpašumam „Zemozola lauciĦš”
Nekustamais īpašums „xxx”, kadastra Nr. 4072 004 0066, sastāv no zemes vienības 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0269.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības V.V. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0269 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar V. V. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0269 iznomāšanu. V. V.
2010.gada rudenī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 004 0269.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I. N. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0268 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar I. N. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0268 iznomāšanu. I. N.
2010.gada 16.augustā atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0268.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L. G. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0267 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar L. G. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0267 iznomāšanu. Bauskas
novada administrācija 2013.gada 8.jūlijā vienpusēji izbeidza zemes nomas līgumu ar L. G. par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0267 iznomāšanu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I. A. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0274 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar I. A. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0274 iznomāšanu. I. A.
20101.gada 13.aprīlī atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0274.
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0275 atzīšanu par starpgabalu
un iekĜaušanu rezerves zemes fondā.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0268, 4072 004 0267 4072 004
0274 un 4072 004 0275 piegul pašvaldības piekrītošam nekustamam īpašumam „Zemozola
lauciĦš”, kadastra Nr. 4072 004 0066. Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0268, 4072 004 0267, 4072 004 0274 un 4072 004
0275 jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0269, veicot robežu
pārkārtošanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas
noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ėikure,
J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0268, zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0267, zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0274 un zemes vienību 0,061 ha platībā ar kadastra 4072 004 0275
pievienot nekustamam īpašumam „Zemozola lauciĦš”, kadastra Nr. 4072 004 0066, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0269, veidojot zemes vienību 0,381 ha kopplatībā,
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka nekustams īpašums „Zemozola lauciĦš” kopplatībā 0,381 ha piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,381 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zemozola lauciĦš” apgrūtinājumus saskaĦā ar pielikumu.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lp.
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