Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 31.jūlijā

prot.Nr.14, 3.p.

Par biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Bauskas novada domē 2014.gada 8.jūlijā saĦemts Latvijas Politiski represēto apvienības
Bauskas politiski represēto kluba “Rēta” iesniegums, kurā izteikts lūgums nodrošināt Bauskas
novada pašvaldībā dzīvojošos politiski represētos cilvēkus ar transportu braucienam uz Latvijas
politiski represēto personu salidojumu, kas notiks 2014.gada 16.augustā Ikšėilē, Ogres novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (U.Kolužs), nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošo politiski represēto cilvēku dalību Latvijas
politiski represēto personu salidojumā, apmaksājot transporta izdevumus EUR 128.00
(viens simts divdesmit astoĦi euro) apmērā braucienam uz salidojumu Ikšėilē 2014.gada
16.augustā.
2. Transporta izdevumus segt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” finanšu līdzekĜiem.

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(prot.Nr.11, 67.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības nolikums
(Precizēts 19.12.2013., 31.07.2014.)
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 1.punktu un 24.pantu
I.Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieĦemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums,
pašvaldības domes un administrācijas struktūra
2. Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu vēlētas
pārstāvniecības – Bauskas novada domes (turpmāk – dome) un tās izveidoto institūciju un
iestāžu starpniecību (saskaĦā ar pielikumā pievienoto Bauskas novada pašvaldības pārvaldes
struktūru) Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī
likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
3. Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.
4. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības:
4.1. Bauskas pilsēta;
4.2. Brunavas pagasts;
4.3. Ceraukstes pagasts;
4.4. Codes pagasts;
4.5. DāviĦu pagasts;
4.6. Gailīšu pagasts;
4.7. Īslīces pagasts;

4.8. Mežotnes pagasts;
4.9. Vecsaules pagasts.
5. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Bauskas
novada dome, kas:
5.1. likumos un šajā nolikumā noteiktajos, kā arī citos gadījumos pieĦem lēmumus;
5.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
5.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā
nodrošina pašvaldībai deleăēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
5.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
5.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekĜu izlietojumu.
6. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
septiĦpadsmit deputātiem.
7. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no domes
deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:
7.1. Finanšu komiteju deviĦu deputātu sastāvā;
7.2. Sociālo un veselības lietu komiteju septiĦu deputātu sastāvā;
7.3. Vides un attīstības komiteju septiĦu deputātu sastāvā;
7.4. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju septiĦu deputātu sastāvā.
8. Pašvaldības kompetences izpildei dome normatīvajos aktos un Bauskas novada pašvaldības
nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā izveido tai atbildīgu pašvaldības
administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.
9. Pašvaldības administrācijā ietilpst pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un visas pašvaldības domes izveidotās iestādes.
10. Pašvaldības administrāciju (nolikuma 9.punkts) koordinē un savas kompetences ietvaros
kontrolē pašvaldības izpilddirektors, ja normatīvajos aktos vai nolikumā nav noteikts citādi,
īstenojot padotību pār pašvaldības institucionālās struktūras organizāciju un funkciju pildīšanu.
Pašvaldības izpilddirektora padotībā ir pašvaldības kapitālsabiedrības, kas izpilda pašvaldības
deleăētos uzdevumus. Pašvaldības izpilddirektors uzrauga deleăētu uzdevumu izpildes
tiesiskumu un lietderību.
11. Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
11.1. Bauskas novada administrācija:
11.1.1. Bauskas novada administrācija ir patstāvīga pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
11.1.2. Bauskas novada administrācijas tiesības un pienākumi tiek noteikti Bauskas novada
administrācijas nolikumā, ko apstiprina dome. Bauskas novada administrācijas struktūrvienības
darbojas, pamatojoties uz Bauskas novada administrācijas nolikumu un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienību vadītāju apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaĦoti ar domi;
11.1.3. Bauskas novada administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, kurš kā šīs iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakĜautībā;
11.1.4. Bauskas novada administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, kurš kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības
izpilddirektora pakĜautībā;
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11.1.5. Bauskas novada administrācija nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
Bauskas pilsētā;
11.1.6. papildu nolikumā noteiktajai kompetencei Bauskas novada administrācija pieĦem
lēmumus šādos jautājumos:
11.1.6.1. zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana;
11.1.6.2. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
11.1.6.3. zemes lietošanas mērėu noteikšana vai maiĦa;
11.1.6.4. nosaukumu piešėiršana un maiĦa zemes īpašumiem (izĦemot ielas, parkus un
laukumus);
11.1.6.5. adrešu piešėiršana un maiĦa adresācijas objektiem;
11.1.6.6. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas
aktu parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaĦošana;
11.1.6.7. izziĦu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.
11.2. Pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvaldes):
11.2.1. Brunavas pagasta pārvalde;
11.2.2. Ceraukstes pagasta pārvalde;
11.2.3. Codes pagasta pārvalde;
11.2.4. DāviĦu pagasta pārvalde;
11.2.5. Gailīšu pagasta pārvalde;
11.2.6. Īslīces pagasta pārvalde;
11.2.7. Mežotnes pagasta pārvalde;
11.2.8. Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā – novada pagastos. Pārvalžu tiesības un pienākumi tiek noteikti
pārvalžu nolikumos, ko apstiprina dome. Pārvalžu darba koordināciju veic pašvaldības
izpilddirektors. Pārvalžu vadītāji ir pakĜauti pašvaldības izpilddirektoram. Pārvalžu vadītāji
saskaĦā ar pārvalžu nolikumiem pārzina viĦu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko
darbību. Pārvalžu vadītājus amatā ieceĜ un no amata atbrīvo dome.
11.3. Vispārējās izglītības iestādes:
11.3.1. Bauskas Valsts ăimnāzija;
11.3.2. Bauskas sākumskola;
11.3.3. Bauskas 2.vidusskola;
11.3.4. Bauskas pilsētas pamatskola;
11.3.5. Īslīces vidusskola;
11.3.6. Uzvaras vidusskola;
11.3.7. Mežotnes internātvidusskola;
11.3.8. Codes pamatskola;
11.3.9. MežgaĜu pamatskola;
11.3.10. Mežotnes pamatskola;
11.3.11. Griėu pamatskola;
11.3.12. Ozolaines pamatskola;
11.3.13. Vecsaules pamatskola.
11.4. Interešu izglītības iestāde:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
11.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
11.5.1. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
11.5.2. Bauskas Mākslas skola;
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11.5.3. Bauskas Mūzikas skola.
11.6. Pirmsskolas izglītības iestādes:
11.6.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
11.6.2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.
11.7. Speciālās izglītības iestāde:
Pamūšas speciālā internātpamatskola.
11.8. Bibliotēka:
Bauskas Centrālā bibliotēka.
11.9. Kultūras iestādes:
11.9.1. Bauskas Kultūras centrs;
11.9.2. Bauskas pils muzejs;
11.9.3. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs.
11.10. Sociālās aprūpes iestāde:
Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.
11.11. Citas iestādes:
11.11.1. Sporta centrs „Mēmele”;
11.11.2. Bauskas novada BāriĦtiesa;
11.11.3. Bauskas novada Sociālais dienests.
12. Pašvaldībai pieder visas kapitāldaĜas un tā ir visu šo kapitāldaĜu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
12.1. SIA „Bauskas slimnīca”;
12.2. SIA „Zemgales Mutes veselības centrs”;
12.3. SIA „Bauskas zobārstniecība”;
12.4. SIA „VIDES SERVISS”;
12.5. SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
12.6. SIA „Bauskas siltums”;
12.7. SIA „Īslīces ūdens”.
13. Pašvaldībai pieder kapitāla daĜas un tā ir šo kapitāla daĜu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
14. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
14.1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
14.2. „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”;
14.3. Zemgales reăionālā Enerăētikas aăentūra.
15. Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, novada administrācijas,
pagastu pārvalžu darbiniekiem, pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pieaicinātiem speciālistiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
15.1. Bauskas novada Vēlēšanu komisiju;
15.2. Administratīvo komisiju;
15.3. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisiju;
15.4. Iepirkuma komisiju;
15.5. Pedagoăiski medicīnisko komisiju;
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15.6. AtĜauju izsniegšanas un licencēšanas komisiju;
15.7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisiju.
16. Komisiju darbību reglamentē domes apstiprināti nolikumi.
Komisijas nolikumā norāda:
16.1. komisijas nosaukumu;
16.2. komisijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci;
16.3. domes pastāvīgo komiteju amatpersonas vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas
izveidotā komisija;
16.4. komisijas izveidošanas kārtību;
16.5. komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka (ja tāds ir paredzēts)
ievēlēšanas kārtību, kā arī kompetenci;
16.6. komisijas lēmumu pieĦemšanas kārtību;
16.7. iestādi vai amatpersonu, kurai privātpersona var apstrīdēt komisijas izdotu administratīvo
aktu vai faktisko rīcību;
16.8. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.
17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišėu pašvaldības uzdevumu
veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši
šā nolikuma 16.punktam vai arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.
Atsevišėu darba uzdevumu izpildei (piemēram, inventarizācijas veikšanai, amatu konkursa
rīkošanai, iekšēja normatīvā akta izstrādāšanai) domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpildirektors,
iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisijas vai darba grupas.
18. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskatu dome ne retāk kā reizi gadā uzaicina zvērinātus revidentus, par kuru
darbu apmaksā no domes budžetā paredzētajiem līdzekĜiem.
19. Dome lieto Bauskas novada ăērboni domes zīmogā, kā arī uz veidlapām. Dome izmanto uz
iestādes „Bauskas novada administrācija” vārda atvērtos norēėinu kontus kredītiestādēs un
Valsts kasē. Dome savā darbībā, kā arī veidlapās izmanto Bauskas novada administrācijas
nodokĜu maksātāja reăistrācijas numuru, adresi, tālruĦu numurus un e-pasta adresi.
III. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un
pašvaldības izpilddirektora vietnieka pilnvaras
20. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
Domes priekšsēdētājs:
20.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
20.2. vada Finanšu komitejas darbu;
20.3. vada domes darbu, ierosina un koordinē jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās
komitejās, komisijās un darba grupās;
20.4. koordinē deputātu un pašvaldības institūciju darbību;
20.5. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā
nolikumā noteiktā kārtībā;
20.6. atver un slēdz Bauskas novada administrācijas kontus kredītiestādēs un Valsts kasē;
20.7. dod saistošus rīkojumus administrācijas darbiniekiem;
20.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
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20.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina domes dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam;
20.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
lēmumos un šajā nolikumā;
20.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām,
uzĦēmumiem organizācijām, kā arī tiesā;
20.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
20.13. ir kapitālsabiedrību kapitāla daĜu turētāja pārstāvis;
20.14. koordinē sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumus.
21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.
22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viĦa prombūtnes laikā vai viĦa uzdevumā,
kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
22.2. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju;
22.3. koordinē pašvaldības mantas apsaimniekošanu;
22.4. koordinē attīstības un citus projektus, kuros kā partneris iesaistās vai ir iesaistīta
pašvaldība;
22.5. koordinē jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeĦu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
22.6. koordinē jautājumus, kas attiecas uz teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
22.7. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu
sniegšanai;
22.8. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
22.9. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu,
kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
22.10. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas
jomā;
22.11. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas nav paredzēti iepriekš minētos
punktos;
22.12. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus.
23. Dome pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceĜ amatā pašvaldības izpilddirektoru.
Pašvaldības izpilddirektors ir tieši pakĜauts domes priekšsēdētājam. Pašvaldības izpilddirektors
organizē pašvaldības administrācijas kompetences funkciju pildīšanu un ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības izpilddirektora ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaĜinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora
vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā atbrīvo dome.
24. Pašvaldības izpilddirektors:
24.1.īsteno Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci;
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24.2. īstenojot Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci, pieĦem darbā un atlaiž no tā
Bauskas novada administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus Bauskas novada
administrācijas darbiniekus (izĦemot saimnieciskos darbiniekus) pieĦem darbā konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieĦemšanu darbā iepriekš saskaĦo ar domi;
24.3. saskaĦojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;
24.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās
komitejās;
24.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu;
24.6. dod saistošus rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
24.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;
24.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
24.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos (parasti domes sēdē) ziĦo domei par
pašvaldības administrācijas darbu, par domes pieĦemto lēmumu izpildes gaitu, kā arī pēc domes
vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziĦojumus un pārskatus par pieprasītajiem
jautājumiem;
24.10. piedalās domes un komiteju sēdēs;
24.11. pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
24.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekĜiem un mantu, kā arī slēdz
līgumus;
24.13. saskaĦā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.
25. Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks:
Pašvaldības izpilddirektora vietnieku amatā ieceĜ dome. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir
tieši pakĜauts pašvaldības izpilddirektoram. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora
vietnieku pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku
no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbrīvo dome.
26. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
26.1. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viĦa prombūtnes laikā;
26.2. nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Bauskas pilsētā – nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, ielu, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtošanas darbu un
remontdarbu plānošanu un pārraudzību;
26.3. nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu savas pārraudzības jomā ietilpstošajos
jautājumos;
26.4. organizē, kontrolē un atbild par pašvaldības saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi
savas pārraudzības jomā ietilpstošajos jautājumos;
26.5. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par pakĜautībā esošo pašvaldības
iestāžu, Bauskas novada administrācijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai
likvidēšanu;
26.6. piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs;
26.7. piedalās Bauskas novada pašvaldības darba grupās un komisijās, kuru sastāvā ievēlēts vai
iecelts;
26.8. veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos pienākumus.
27. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka pakĜautībā ir pielikumā pievienotajā Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes struktūrā norādītās pašvaldības iestādes un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienības.
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28. Pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
Domes priekšsēdētājs nodrošina un pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentācijas un
materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam.
Divu nedēĜu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieĦemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais
domes priekšsēdētājs, jaunievēlētais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un grāmatvedis.
29. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāti, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu vadītāji, komisiju un
darba grupu locekĜi, kā arī Bauskas novada administrācijas amatpersonas un darbinieki saĦem
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaĦā ar Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
IV. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācijas nodrošinājums
30. Domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēl atbilstoši likumam un šim nolikumam.
31. Ievēlot komiteju locekĜus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts pats izvēlas komiteju
atbilstoši savām interesēm un profesionālajām iemaĦām.
Ja šo principu nav iespējams ievērot, deputātus komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa
(Ħemot par pamatu politisko partiju domes vēlēšanās iegūto deputāta vietu skaitu).
32. Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nododami izskatīšanai Finanšu
komitejai.
33. Finanšu komiteja:
33.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
33.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par
prioritātēm līdzekĜu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieĦēmumu daĜa;
33.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes
lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai
grozījumiem budžeta ieĦēmumu daĜā;
33.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
33.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī par nekustamā
īpašuma iegūšanu, tajā skaitā pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
33.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, pašvaldības iestāžu, valžu,
komisiju, kā arī darba grupu budžeta līdzekĜu pieprasījumus un projektus;
33.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekĜu
izlietojumu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
33.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz
ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
33.9. izskata un sniedz atzinumu par gada pārskatu.
34. Sociālo un veselības lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
34.1. par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
34.2. par Bauskas novada BāriĦtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaĜas
darbību;
34.3. par palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā;
34.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
34.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
34.6. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības sociālās aprūpes
iestāžu darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaĦošanu;
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34.7. izskata pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekĜu
piešėiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
35. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
35.1. par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
35.2. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestāžu darbību;
35.3. par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām
mācību un
audzināšanas iestādēs;
35.4. par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un pasākumiem;
35.5. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus un
pieprasījumus par budžeta līdzekĜu piešėiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu
komitejā;
35.6. par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstības plānu saskaĦošanu;
35.7. par starptautisko sadarbību.
36. Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:
36.1. teritorijas plānojumu, detālplānojumiem;
36.2. attīstības programmām un attīstības stratēăijām;
36.3. zemes ierīcības plāniem;
36.4. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
36.5. zemes lietām;
36.6. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
36.7. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērėiem;
36.8. starptautisko sadarbību un tūrismu;
36.9. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
36.10. par komunālajiem pakalpojumiem;
36.11. par teritorijas labiekārtošanu;
36.12. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;
36.13. par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
36.14. par satiksmes organizāciju;
36.15. pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekĜu
pieprasījumiem un iesniedz tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
37. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:
37.1. iepazīties ar Bauskas novada administrācijas, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
dokumentāciju, saĦemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju
sēdēs;
37.2. saĦemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
dokumentus un paskaidrojumus.
38. Domstarpības, kas rodas starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības
amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām, izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpību izskatīšana ir nododama domei.
39. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām
un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju
kompetenci. Šādā gadījumā komiteju priekšsēdētāji vienojas par to, kurš no viĦiem vadīs kopīgo
sēdi.
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40. Komitejas sēžu norises laiku, atbilstoši domes lēmumiem par pastāvīgo komiteju norises
laikiem, kā arī sēžu norises vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaĦojot ar domes
priekšsēdētāju un paziĦojot Bauskas novada administrācijas atbildīgajiem speciālistiem, kuri
veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Komiteju sēdes nedrīkst sasaukt tajā pašā laikā, kad ir paredzētas domes sēdes.
41. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu:
41.1. paziĦo komitejas locekĜiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm nolikumā noteiktā
kārtībā;
41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
41.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;
41.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;
41.5. kārto komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši
lietvedības noteikumiem;
41.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
41.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja
vai viĦa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā.
42. Komitejas priekšsēdētāju, izĦemot Finanšu komiteju, no komitejas locekĜiem ar vienkāršu
balsu vairākumu ievēl komitejas locekĜi. No komitejas locekĜiem ar vienkāršu balsu vairākumu
var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus
viĦa prombūtnes laikā.
43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viĦa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
43.5. veic citus pienākumus saskaĦā ar šo nolikumu.
44. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes informē deputātus par komitejas sēžu norises vietu, laiku
un darba kārtību, nosūtot elektronisku paziĦojumu uz deputātu norādītajām elektroniskā pasta
adresēm.
45. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziĦas
materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas
atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto
elektroniskajā vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
46. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.
Komiteja pieĦem lēmumus ar klātesošo locekĜu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis
sadalās vienādi, izšėiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta
komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekĜi.
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47. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekĜu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiĦām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekĜu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam
par to jāpaziĦo domei.
48. Komitejas loceklis var tikt izslēgts no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos,
ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēĜ neierodas uz komiteju
sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.
49. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viĦu vietniekiem) ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
var noteikt iedzīvotāju pieĦemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās.
Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieĦemšanas laikos ir
tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības institūcijas amatpersonu vai darbinieku, saskaĦojot ar
domes priekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru.
V. Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība
un līgumu noslēgšanas procedūra
50. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek
iekĜauts jebkurš jautājums, par kuru saskaĦā ar normatīviem aktiem jāpieĦem domes lēmums un
kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēĜu pirms kārtējās domes sēdes. Par
citu jautājumu iekĜaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot
domes sēdes darba kārtībā iekĜautos jautājumus, ziĦojuma sniedzējs informē domi par lēmumu
projektu izskatīšanas secību un saĦemtajiem atzinumiem.
51. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā un tajos jābūt norādītam:
51.1. kas un kad šos lēmumu projektus ir gatavojis;
51.2. kādās institūcijās projekts ir izskatīts;
51.3. kas ir projekta iesniedzējs, lēmuma projektā jābūt iesniedzēja parakstam un datumam;
51.4. no kādiem līdzekĜiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde
saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekĜu izlietošanu;
51.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.
52. Domes lēmumu projektus pirms to iekĜaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un
rakstveida atzinuma sniegšanai Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaĜas darbiniekam
un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo
noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai
brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 50.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē
jāiesniedz Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaĜas darbinieka saskaĦojums par
saistošo noteikumu projekta atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas
noteikumiem.
53. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā, kur tos reăistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Domes
priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts
netiek virzīts no komitejas vai, ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju
vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto
projektu.
54. Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu lemj dome. Dome, pieĦemot budžetu, nosaka finanšu
līdzekĜu apmēru pašvaldības iestādēm, kā arī pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu
līdzekĜiem (investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības finansējums utt.). Pasākumi, kas
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nav saistīti ar gada budžeta pieĦemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr dome nav piešėīrusi
nepieciešamos finanšu līdzekĜus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir
paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez domes iepriekšēja
pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atĜauja jāsaĦem.
55. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz
domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma
projektiem domes sēdē ziĦo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja
uzdevumā kāds no komitejas locekĜiem, vai arī attiecīgās nozares speciālists.
56. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziĦas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms
ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai domes sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
57. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai
uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokĜa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaĦā ar
Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu
sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie
iemesli, kad personas viedokĜa noskaidrošana nav nepieciešama.
58. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaĦojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par
naudas summu, kas nepārsniedz 30 000 euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Bauskas novada administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 30 000 euro, pašvaldības vārdā slēgt pašvaldības
izpilddirektoram. Šī saskaĦošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.
59. Darba līgumus ar Bauskas novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, kā arī
uzĦēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors. Šī kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām,
kad pašvaldības izpilddirektors slēdz iepirkuma līgumus.
60. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā,
saskaĦošana nav nepieciešama.
61. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama
attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaĦojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai
valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaĦošanas kārtība
neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
62. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaĦo to ar domi. Par sadarbības
līgumu lemj dome.
63. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleăēt savas pilnvaras pieĦemt lēmumus citām pašvaldības
institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izĦemot jautājumos, kas
ir domes ekskluzīvā kompetencē.
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VI. Domes darba reglaments
64. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.
65. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.14.00.
66. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un
darba kārtību. Atklātās domes sēdēs ir atĜauti video un audio ieraksti, saskaĦojot ar domes
priekšsēdētāju.
67. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kas veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, reăistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības
izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Bauskas novada administrācijas nodaĜu
vadītājiem. Citu Bauskas novada administrācijas darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā
nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaĜas vadītājs.
68. Domes priekšsēdētājs:
68.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
68.2. dod vārdu ziĦotājam;
68.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziĦotājam un citiem klātesošajiem;
68.4. vada debates;
68.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
68.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā
dienā;
68.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišėu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to
viĦš vēlas uzstāties debatēs.
69. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
69.1. ziĦojums;
69.2. deputātu jautājumi;
69.3. debates;
69.4. ziĦotāja galavārds;
69.5. domes priekšsēdētāja viedoklis,
69.6. balsošana;
69.7. balsošanas rezultātu paziĦošana.
70. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziĦot pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
komitejas priekšsēdētāja uzdevumā kāds no komitejas locekĜiem, vai arī attiecīgās nozares
speciālists. Ja nepieciešams, ziĦotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu
informāciju. Par debašu beigām paziĦo domes priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to
nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekĜautos jautājumus izskata
divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.
71. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc
viĦa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viĦam vairs netiek dots
vārds.
72. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, masu informācijas līdzekĜu pārstāvjiem,
kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreăistrējas pie Bauskas novada
administrācijas darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.
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73. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības
piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.
74. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts
valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots
dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var
nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.
75. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz pārskatu par veikto darbu un par
pieĦemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot
jautājumus un saĦemt atbildes.
76. Ja kāds no iepriekš pieĦemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiĦā, pašvaldības
izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēĜ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites
ir obligāti iekĜaujamas domes sēdes darba kārtībā.
77. Ja domes sēdes darba kārtībā iekĜautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek
turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā
iekĜautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēĜ, tad domes
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde
tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiĦām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
78. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziĦojuma deputātiem ir tiesības uzdot
ziĦotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās
personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziĦotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai
pēc tam notiek debates.
79. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieĦemšanas procesā ir radušās
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieĦemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam
vai viĦa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziĦo domes sēdē par visiem atšėirīgajiem
viedokĜiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziĦojuma balso par lēmuma projektu.
80. Domes sēdēs ziĦotājam ziĦojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit
minūtes. Ja nepieciešams, ziĦojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo
deputātu vairākums.
81. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par
attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.
82. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam
un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie
domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
83. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu
izskatīšanu un balsošanu par tiem.
84. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieĦemšanu,
nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to
labojumu, kurš visvairāk atšėiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma
projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu
labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta
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variantiem, tad lēmums ir pieĦemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem.
Ja neviens no lēmuma projektiem nesaĦem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota
balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saĦēmuši visvairāk balsu. Ja
nav saĦemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
85. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis domes priekšsēdētājs. Priekšroka
uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu
piedalīties debatēs.
86. ZiĦotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
87. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kĜūdījies, viĦam par to ir jāpaziĦo domes priekšsēdētājam
pirms balsošanas rezultātu paziĦošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiĦas netiek Ħemtas
vērā.
88. Balsošanas rezultātus paziĦo domes priekšsēdētājs.
89. Domes deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieĦemšanā un izteicis pretēju priekšlikumu,
balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšėirīgo viedokli
sēdes protokolā. Rakstveida viedokĜi, kuri saĦemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami
protokolam. Deputāts, kurš ir balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, nav atbildīgs
par pieĦemto lēmumu.
90. Domes sēdēs pieĦemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības interneta mājas
lapā www.bauska.lv. un Bauskas novada administrācijā. Informācijas pieejamību nodrošina
Bauskas novada administrācijas Kanceleja.
91. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes
izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar
prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viĦam ir tiesības prasīt
protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.
92. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu
protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.
93. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieĦemts
lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba
dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk
kā septiĦu dienu laikā, par to paziĦojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saĦemšanas.
94. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un
rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc
pozitīva atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus publicē Bauskas novada pašvaldības
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja
saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.
PieĦemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, kā arī publicē pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
Pašvaldības nolikumu un saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu trīs dienu laikā no to
pieĦemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrijai, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos
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noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Pašvaldības nolikumam un saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības budžetu jābūt brīvi pieejamiem Bauskas novada administrācijas
ēkā, pagastu pārvaldēs, ka arī tie ir publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
95. Ja dome ir pieĦēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un
intereses, tad šo personu informēšanai par pieĦemto administratīvo aktu domes priekšsēdētājs vai
administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieĦemšanu publicēt
masu saziĦas līdzekĜos.
VII. Iedzīvotāju pieĦemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtība
96. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir noteikti iedzīvotāju pieĦemšanas laiki un kārtība.
97. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir šādi iedzīvotāju pieĦemšanas laiki:
katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 Bauskas novada administrācijas ēkā.
98. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieĦemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko
informācija izliekama uz informācijas stenda Bauskas novada administrācijā, kā arī pagastu
pārvalžu ēkās. Informācija publicējama arī internetā domes mājas lapā. Institūciju vadītāji un
pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieĦem saskaĦā ar domes priekšsēdētāja
apstiprinātu apmeklētāju pieĦemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un
publicējams internetā pašvaldības mājas lapā, norādot laiku un telpu, kurā pieĦemšanas notiks.
99. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieĦemtajiem lēmumiem, izĦemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaĦā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga
atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izĦemot, ja
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.
100. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var
iekasēt nodevu saskaĦā ar likumu „Par nodokĜiem un nodevām”.
101. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reăistrēšanu organizē Bauskas novada administrācijas
darbinieki, kas atbildīgi par lietvedības kārtošanu. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai Pašvaldības institūcijai bez reăistrācijas. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība Bauskas novada administrācijas struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka
Bauskas novada administrācijas un citu institūciju izdoti iekšēji normatīvi akti.
102. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams
sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieĦem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reăistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
103. SaĦemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu
prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reăistrēšanai.
Pēc iesnieguma reăistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaăēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad
pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziĦojumu un par to
informē tiešo vadītāju.
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104. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas
pienākums, izĦemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir
personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.
105. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viĦa iesnieguma virzību pašvaldības
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
VIII. Publiskās apspriešanas kārtība un iedzīvotāju aptaujas
106. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
gadījumos, kas noteikti nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā Bauskas
novada teritorijā vai tās daĜā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana
jārīko:
106.1. par Bauskas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
106.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;
106.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
106.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekĜiem pārsniedz
500 000 euro;
106.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākĜus vai nekustamā
īpašuma vērtību;
106.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;
106.7. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.
107. Dome var pieĦemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav
minēti šā nolikuma 106.punktā, izĦemot jautājumus, kas:
107.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
107.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišėi administratīvu aktu;
107.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
107.4. attiecas uz budžetu un nodokĜu maksājumu atbrīvojumiem;
107.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
108. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma
saĦemšanas dome var lemt:
108.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
108.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
108.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
108.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
109. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no
attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldībā. Nolikumā
noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas
tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
110. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
111. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:
111.1. tās datumu un termiĦus;
111.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
111.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēėināšanas metodiku;
111.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
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111.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko
apspriešanu uzskatītu par notikušu.
112. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokĜu apkopošanu, publicēt laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis” informatīvu ziĦojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā
arī publicēt pieĦemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
113. Bauskas novada administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.
114. Bauskas novada administrācijas un pašvaldības iestādes autonomās kompetences jomā
atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību
var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiĦā.
115. Domē var apstrīdēt šādu pašvaldības institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos
aktus un faktisko rīcību:
115.1. pašvaldības iestāžu amatpersonu, izĦemot Bauskas novada administrācijas nodokĜu
inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaĜas vadītāja, sabiedriskās kārtības sargu pieĦemtos
administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami domes priekšsēdētājam;
115.2. komisiju, izĦemot Vēlēšanu komisijas, Administratīvās komisijas un Iepirkuma komisijas
lēmumus, kā arī BāriĦtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaĜas lēmumus.
116. Domes izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību privātpersona Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
117. Ja privātpersona apstrīd vai pārsūdz administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos
zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj dome, pirms tam šo
jautājumu izskatot Finanšu komitejā.
X. Noslēguma jautājumi
118. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošos
noteikumus Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”.
119. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra uz 2 lapām.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 4.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Likuma „Par Latvijas valsts ăerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ăerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ăerboĦa.
Bauskas novada pašvaldība ĂerboĦu likumā noteiktajā kārtībā reăistrēja Bauskas novada
ăerboni. ĂerboĦu likuma 8.panta otrā daĜa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir tiesības
lietot ăerboĦus, kas reăistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1.punktu, 24.pantu un
ĂerboĦu likuma 8.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošos noteikumus Nr.8
„Grozījums Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums””.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījums
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”” uz 1 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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(prot.Nr.11, 66.p.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes

„Bauskas novada administrācija”
nolikums
(Precizēts 31.07.2014.)
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

Nr.6
Izdots saskaĦā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta
pirmās
daĜas 8.punktu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” turpmāk –
administrācija) ir Bauskas novada domes (turpmāk – dome) izveidota iestāde, kas nodrošina
domes pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
2. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Bauskas novada pašvaldības nolikumu, kā arī domes lēmumus.
3. Administrācija ir reăistrēta Valsts ieĦēmumu dienesta NodokĜu maksātāju reăistrā.
4. Administrācija savā darbībā izmanto administrācijas zīmogu ar Bauskas novada ăerboĦa
attēlu; tai ir noteikta parauga veidlapas un tā izmanto atvērtos kontus Valsts kasē un
kredītiestādēs.
5. Administrācijas adrese ir: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
II. Administrācijas kompetence un darba organizācija
6. Administrācijai ir šādi uzdevumi:
6.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
6.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmiem
lēmumprojektiem;
6.3. nodrošināt domes, pastāvīgo komiteju un domes izveidoto komisiju darba tehnisko un
organizatorisko apkalpošanu;

6.4. nodrošināt domes pieĦemto lēmumu izpildi;
6.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;
6.6. atbilstoši kompetencei domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts
pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
6.7. atbilstoši kompetencei domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot domes lēmumu projektus, domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumu projektus, līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus,
kā arī citus dokumentus un to projektus;
6.8. pieĦemt lēmumus, tajā skaitā, izdot administratīvos aktus Bauskas novada pašvaldības
nolikumā noteiktajos jautājumos;
6.9. nodrošināt apmeklētāju pieĦemšanu;
6.10. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un domes
lēmumiem, domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.
7. Administrācijai ir šādas tiesības:
7.1. pieprasīt un saĦemt no iestādēm un publiskajām personām administrācijas uzdevumu
izpildei ziĦas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
7.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
7.3. piedalīties domes sēdēs;
7.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
8. Administrācijai ir šādas struktūrvienības un speciālisti (administrācijas pārvaldes
struktūrshēma pievienota šim nolikumam kā pielikums):
8.1. Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaĜa;
8.2. Attīstības un plānošanas nodaĜa;
8.3. Ekonomikas un finanšu nodaĜa;
8.4. Centralizētās grāmatvedības nodaĜa;
8.5. Saimnieciskā nodaĜa
8.6. Juridiskā nodaĜa;
8.7. Iepirkumu nodaĜa;
8.8. Bauskas novada Būvvalde
8.9. Transporta nodaĜa;
8.10. Sabiedriskās kārtības nodaĜa;
8.11. Izglītības nodaĜa;
8.12. Dzimtsarakstu nodaĜa;
8.13. Kanceleja;
8.14. personāla speciālists;
8.15. darba aizsardzības speciālists.
9. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju
apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaĦoti ar domi.
10. Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors kā iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakĜautībā.
Administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības izpilddirektora vietnieks, kurš
kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības izpilddirektora pakĜautībā.
Administrācijas struktūrvienību un speciālistu tiešā pakĜautība noteikta nolikuma 1.pielikumā.
Administrācijas vadītāja ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaĜinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) administrācijas vadītāja pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
11. Administrācijas vadītājs – pašvaldības izpilddirektors:
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11.1. organizē administrācijas funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo
darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
11.2. pārvalda administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
11.3. apstiprina administrācijas amatu sarakstu;
11.4. pieĦem darbā un atlaiž no tā administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus
administrācijas darbiniekus (izĦemot saimnieciskos darbiniekus) darbā pieĦem konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieĦemšanu darbā iepriekš saskaĦo ar domi;
11.5. nosaka administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;
11.6. izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekšpārbaudes un
pēcpārbaudes kārtību;
11.7. Bauskas novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā slēdz līgumus;
11.8. veic citus Bauskas novada pašvaldības nolikumā minētos uzdevumus, kā arī domes, domes
priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.
III. Administrācijas darbības tiesiskuma
nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību
12. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas vadītājs. Administrācijas
vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
13. Administrācija ir domes tiešā pakĜautībā. Dome ir tiesīga atcelt administrācijas pieĦemtus
nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.
14. Administrācijas amatpersonu pieĦemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt
domē, izĦemot Dzimtsarakstu nodaĜas amatpersonu lēmumus, kas pārsūdzami tiesā un
Ekonomikas un finanšu nodaĜas nodokĜu inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaĜas vadītāja,
sabiedriskās kārtības sargu pieĦemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami
domes priekšsēdētājam.
15. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
pārvaldes struktūrshēma uz 1 lp.
2. Amatu saraksts uz 4 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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3

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 5.p.

Par grozījumu Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Likuma „Par Latvijas valsts ăerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ăerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ăerboĦa.
Bauskas novada pašvaldība ĂerboĦu likumā noteiktajā kārtībā reăistrēja Bauskas novada
ăerboni. ĂerboĦu likuma 8.panta otrā daĜa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ăerboĦus, kas reăistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu un ĂerboĦu
likuma 8.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā
šādu grozījumu:
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Administrācija savā darbībā izmanto administrācijas zīmogu ar Bauskas novada ăerboĦa
attēlu; tai ir noteikta parauga veidlapas un tā izmanto atvērtos kontus Valsts kasē un
kredītiestādēs.”

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 6.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Lai pilnveidotu Bauskas novada administrācijas darbinieku atlīdzības sistēmu un
nodrošinātu vienotu pieeju piemaksas noteikšanai darbiniekiem par darbu domes izveidotajās
komisijās, darba grupās un padomēs, kā arī nodrošinātu precīzu darba uzskaiti, ko domes
deputāti veic ārpus domes, komisiju, darba grupu un padomju sēdēm, piemaksas noteikšanas
caurspīdīgumu, nepieciešams veikt grozījumus Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikumā Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (V.Grigorjeva), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādus grozījumus:
1.
Aizstāt 9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latu” ar skaitli un vārdu „145 euro”
2.
Aizstāt 9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „150 latu” ar skaitli un vārdu „215 euro”.
3.
Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „25 latiem” ar skaitli un vārdu „36 euro”.
4.
Izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.3. deputāts iesniedz administrācijas sekretāram lietvedim līdz katra mēneša
priekšpēdējai darba dienai pārskatu par darbu, ko viĦš veicis ārpus domes, pastāvīgo
komiteju, komisiju, darba grupu un padomju sēdēm (1.pielikums)”.
5.
Papildināt nolikumu ar 45.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.1. komisiju, darba grupu, padomju darba laika uzskaiti veic katras komisijas, darba
grupas, padomes protokolists un trīs darba dienu laikā pēc pēdējās komisijas, darba grupas,
padomes sēdes kārtējā mēnesī iesniedz komisijas, darba grupas, padomes priekšsēdētājam
apstiprināšanai pārskatu par pienākumu pildīšanu (2.pielikums)”.
6.
Papildināt nolikumu ar 45.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.2. papildu veikumu komisijas, darba grupas, padomes darba nodrošināšanā komisijas,
darba grupas, padomes priekšsēdētājs novērtē un izsaka stundās atbilstoši patērētajam
laikam. Apstiprinātu pārskatu komisijas, darba grupas, padomes protokolists iesniedz
administrācijas personāla speciālistam līdz katra mēneša priekšpēdējai darba dienai”.
7.
Papildināt nolikumu ar 45.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

8.

9.
10.

11.

12.

13.

„45.3. personāla speciālists apkopo iesniegto informāciju par nostrādātajām stundām un
līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz domes priekšsēdētājam apstiprināšanai
(3.pielikums)”.
Papildināt nolikumu ar 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.4. domes priekšsēdētājs ar rīkojumu ik mēnesi nosaka piemaksu, pamatojoties uz darba
stundu uzskaites tabulā uzrādītajiem datiem un pārskatiem par pienākumu izpildi”.
Papildināt nolikumu ar 45.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.5. maksimālais apmaksājamo stundu skaits ir 40 stundas mēnesī”.
Izteikt nolikuma 48.punktu šādā redakcijā:
„48. Komisiju, darba grupu, padomju locekĜu, kuri nav administrācijas darbinieki, darba
laika uzskaiti veic katras komisijas, darba grupas, padomes protokolists un līdz katra
mēneša priekšpēdējai darba dienai iesniedz administrācijas sekretāram lietvedim rakstveida
informāciju par nostrādātajām stundām (4.pielikums). Administrācijas sekretārs lietvedis
apkopo iesniegto informāciju un pēc domes priekšsēdētāja apstiprināšanas līdz katra
mēneša pēdējai darba dienai iesniedz administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaĜā
informācijas apkopojumu”.
Papildināt nolikumu ar 73.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„73.4. administrācijas darbiniekiem par papildu darbu domes izveidotajās komisijās, darba
grupās un padomēs – domes priekšsēdētājs”.
Papildināt nolikumu ar 78.1 punktu šādā redakcijā:
„78.1 Ierosinājumu, par piemaksas noteikšanu darbiniekam un piemaksas apmēru,
rakstveidā izsaka struktūrvienības vadītājs vai iestādes vadītājs”.
Aizstāt 102.punktā skaitli un vārdu „150 latu” ar skaitli un vārdu „215 euro”.

Pielikumā: Veidlapu paraugi (nolikuma 1., 2., 3. un 4.pielikums) uz 4 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
1.pielikums

APSTIPRINU
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
______________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)

______________________________
(datums)

PĀRSKATS PAR DEPUTĀTA PIENĀKUMU PILDĪŠANU
kas veikti ārpus domes, pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu un padomju
sēdēm
20___ . gada _____________________
(mēnesis)

Nr.p.k.

Datums

Deputāta pienākumi

Pamatojums

Stundu
skaits

1.
2.
KOPĀ

Deputāta vārds, uzvārds: ________________________________________________
Paraksts

________________________________________________

Datums

_____________________

3

Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
2.pielikums

APSTIPRINU
______________________________ priekšsēdētājs
(komisijas, darba grupas, padomes nosaukums)

__________________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)

______________________________
(datums)

PĀRSKATS PAR __________________________ PIENĀKUMU PILDĪŠANU
(komisijas, darba grupas, padomes nosaukums)

par administrācijas darbiniekiem, kuriem darbs komisijā, darba grupā vai
padomē nav iekĜauts amata aprakstā vai darba līgumā
20___ . gada _____________________
(mēnesis)

Darbinieka
vārds, uzvārds

Sēdes
datums

Sēdes
ilgums
(h)

Papildu
veikums
(h)

Papildu veikuma
apraksts

Sagatavoja: amata nosaukums _________________________________________
vārds, uzvārds _________________________________________
Paraksts
Datums

_________________________________________
_____________________

4

Kopā
nostrādātās
stundas
mēnesī

Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
3.pielikums
APSTIPRINU
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
______________________________(paraksts, vārds, uzvārds)
___________________________(datums)

PĀRSKATS PAR KOMISIJU, DARBA GRUPU, PADOMJU PIENĀKUMU PILDĪŠANU
par administrācijas darbiniekiem, kuriem darbs komisijā, darba grupā vai
padomē nav iekĜauts amata aprakstā vai darba līgumā
20___ . gada _____________________
(menesis)

Darbinieka
vārds, uzvārds

Komisijas,
darba grupas,
padomes
nosaukums

Kopā
nostrādātās
stundas
mēnesī

Stundas Atlīdzība Darbinieka Piemaksa par
likme par darbu pamatalga darbu komisijā,
(euro) komisijā,
darba grupā,
darba
padomē
grupā,
(%)
padomē
(euro)
7.15

Sagatavoja: amata nosaukums _________________________________________
vārds, uzvārds _________________________________________

Paraksts

_________________________________________

Datums

_____________________
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Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
4.pielikums

APSTIPRINU
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
______________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)

______________________________
(datums)

PĀRSKATS PAR __________________________ PIENĀKUMU PILDĪŠANU
(komisijas, darba grupas, padomes nosaukums)

par komisiju, darba grupu, padomju locekĜiem, kuri nav administrācijas
darbinieki
20___ . gada _____________________
(mēnesis)

Vārds, uzvārds

Sēdes datums

Nostrādātās
stundas

Kopā nostrādātās
stundas mēnesī

Sagatavoja: amata nosaukums _________________________________________
vārds, uzvārds_________________________________________
Paraksts
________________________________________________
Datums

_____________________
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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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 7.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Mūža ieguldījums”
piešėiršanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 6. un 12.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes 2014.gada 28.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešėirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Bauskas novada
iedzīvotājam, sporta un sabiedriskās dzīves aktīvistam Herbertam par ilggadēju aktīvu
sabiedrisko darbību zemessardzē, sportā, sporta infrastruktūras attīstīšanā un uzturēšanā
(pieteikuma iesniedzējs – Bauskas novada iedzīvotāju grupa).

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 8.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Bauskas novada Goda
pilsonis” piešėiršanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 16. un 23.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes 2014.gada 28.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešėirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” :
1. KatoĜu baznīcas prāvestam monsinjoram Jānim Zviedrānam par nesavtīgu kristīgo vērtību
veicināšanu un ieguldījumu Baznīcas atjaunošanā (Pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada
pašvaldības iedzīvotāju grupa).
2. Baušėeniekam Kārlim Štelmam par godprātīgu ilggadēju darbu celtniecībā Bauskas novadā
un ilggadēju aktīvu līdzdalību Bauskas sporta dzīvē (pieteikuma iesniedzējs – Bauskas
novada pašvaldības iedzīvotāju grupa).
3. Baušėeniecei Valijai Ramanei par augsti profesionālu pedagoăisko darbu pirmsskolas
iestādē, aktīvu ilggadēju līdzdalību Bauskas Tautas teātrī (pieteikuma iesniedzējs Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte””).

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 9.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešėiršanu.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešėiršanas padomes 2014.gada 28.jūlija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1.

2.

3.

4.

Piešėirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
Bauskas novada deju svētku mākslinieciskajam vadītājam Jānim PurviĦam par nesavtīgu,
radošu darbu tautas dejas tradīcijas attīstībā Bauskas novadā (pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
Bauskas Kultūras centra direktora vietniecei Norai Trasūnei
par ilggadēju
organizatorisko un māksliniecisko ieguldījumu Bauskas novada kultūras dzīves
veicināšanā un attīstībā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas Kultūras centrs”);
Bauskas novada jauktajam korim „Mežotne” par izciliem sasniegumiem 8.pasaules Koru
olimpiādes atklātajā konkursā „Tautas mūzika/folklora” (pieteikuma iesniedzējs- Bauskas
novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks);
Bauskas Valsts ăimnāzijas skolotājai Vijai Cerusai par ieguldījumu Bauskas novada
literātu, sabiedrisko, kultūras darbinieku piemiĦas saglabāšanā un popularizēšanā
Bauskas novadā (pieteikuma iesniedzējs- Bauskas Centrālā bibliotēka).

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 10.p.

Par noteikumu Nr.9 „Kārtība, kādā tiek piešėirtas brīvpusdienas vai
nodrošināti papildus ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības piešėirto
līdzekĜu brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem” apstiprināšanu.
Lai nodrošinātu brīvpusdienas iespējami plašākam izglītojamo lokam, racionāli
izmantotu pašvaldības piešėirtos līdzekĜus Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, sniegtu līdzvērtīgu izglītības
pakalpojumu ar kaimiĦu novadiem un saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības
iestādēs,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daĜas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, un Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumus Nr.9 „Kārtība, kādā
tiek piešėirtas brīvpusdienas vai nodrošināti papildus ēdināšanas pakalpojumi no
pašvaldības piešėirto līdzekĜu brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem” (pielikumā).
2. Noteikt, ka noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes
2012.gada 30.augusta noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā tiek piešėirtas brīvpusdienas
Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 7.– 9.klašu izglītojamajiem no pašvaldības
piešėirto līdzekĜu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas izglītības un 3.– 6.klašu
izglītojamajiem atlikuma”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumi Nr.9 uz 2 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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 11.p.

Par noteikumu „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas
izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišėu mācību
priekšmetu apguvei” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu, un 2012.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, R.Žabovs),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo
un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs,
pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišėu mācību
priekšmetu apguvei” saskaĦā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
3. Noteikt, ka noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes
2009.gada 27.augusta noteikumi Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs,
pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē
grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei”.
Pielikumā: Noteikumi „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās
un izglītojamo skaitu grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei” 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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada Domes sēdē
2014.gada 31.jūlijā
prot. Nr. 14, 11.p.
NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 31.jūlijā

Nr. 10

Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu
grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei
Izdoti saskaĦā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daĜas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klasēs un pirmsskolas izglītības iestāžu grupās,
speciālās izglītības iestādēs, speciālās izglītības un pedagoăiskās korekcijas klasēs.
2. Ja Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē
(grupā) ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido
apvienotās klases (grupas). Apvienoto klasi veido, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam
minimālajam un maksimālajam izglītojamo skaitam klasē;
2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, izĦemot
klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās izglītības programmās
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem un izĦemot klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās
īsteno neklātienes pamatizglītības programmu;
2.3. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās
izglītības programmās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
2.4. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno
neklātienes pamatizglītības programmu.
II. Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
3. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieĜaujamais izglītojamo skaits ir
šāds:
3.1. vecumā līdz trim gadiem:
3.1.1. pilsētā – 14-16;

3.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-16.
3.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
3.2.1. pilsētā – 20-26;
3.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-26.
3.3. vecumā no pieciem līdz septiĦiem gadiem:
3.3.1. pilsētā – 20-26;
3.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-26.
4. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā ir dažāda vecuma
bērni:
4.1. vecumā līdz trim gadiem:
4.1.1. pilsētā – 14-16;
4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-16.
4.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
4.2.1. pilsētā – 20-26;
4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-26.
4.3. vecumā no pieciem līdz septiĦiem gadiem:
4.3.1. pilsētā – 20-26;
4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 10-26.
5. Speciālajā pirmsskolas izglītības grupā izglītojamo skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt:
5.1. ar redzes traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.2. ar dzirdes traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – 15 izglītojamos;
5.4. ar somatiskām saslimšanām – 15 izglītojamos;
5.5. ar valodas attīstības traucējumiem –16 izglītojamos;
5.6. ar jauktiem attīstības traucējumiem – 16 izglītojamos;
5.7. ar garīgās veselības traucējumiem – 14 izglītojamos;
5.8. ar garīgās attīstības traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.9. ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem – 6 izglītojamos.
6. Pirmsskolas izglītības grupā, kurā iekĜaujoši tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības
programma, drīkst iekĜaut ne vairāk kā:
6.1. piecus izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem;
6.2. četrus izglītojamos ar jauktiem attīstības traucējumiem;
6.3. trīs izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;
6.4. trīs izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;
6.5. trīs izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
III. Izglītojamo skaits klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvei
7. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pieĜaujamais izglītojamo
skaits:
7.1. vispārējās izglītības iestādē:
7.1.1. pilsētā – 12-29;
7.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-29;
7.2. vakara (maiĦu) skolās – 8-29;
7.3. neklātienes pamatizglītības programmas apguvei – 5-29.
8. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieĜaujamais izglītojamo
skaits:
8.1. pilsētā – 15- 29;
8.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12- 29.
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9. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguvei veido paralēlklases:
9.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 30 un vairāk;
9.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 59 un vairāk;
9.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 88 un vairāk;
9.4. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo
noteikto.
10. Vispārējās izglītības iestādē vienā klasē var integrēt šādu izglītojamo skaitu ar speciālām
vajadzībām:
10.1. ar redzes traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.2. ar dzirdes traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.4. ar somatiskām saslimšanām – ne vairāk par sešiem;
10.5. ar valodas traucējumiem – ne vairāk par četriem;
10.6. ar mācīšanās traucējumiem – ne vairāk par četriem;
10.7. ar garīgās veselības traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.8. ar garīgās attīstības traucējumiem –ne vairāk par trim.
IV. Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes
speciālās izglītības klasē
11. Bauskas novada speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes
speciālās izglītības klasē pieĜaujams šāds izglītojamo skaits:
11.1. speciālās izglītības iestādes klasē pieĜaujams šāds izglītojamo skaits:
11.1.1. ar mācīšanās traucējumiem – 8-14;
11.1.2. ar valodas traucējumiem – 8-14;
11.1.3. vājredzīgiem un vājdzirdīgiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem – 7- 10;
11.1.4. ar garīgās veselības traucējumiem – 7- 14;
11.1.5. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem – 6- 12;
1.1.1. ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem – 4- 6.
11.2. vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē pieĜaujams šāds izglītojamo
skaits:
11.2.1. ar mācīšanās traucējumiem – 10- 16;
11.2.2. ar valodas traucējumiem – 10- 16;
11.2.3. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem – 6- 12.
V. Izglītojamo skaits klasē pedagoăiskās korekcijas programmu apguvei
12. Pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas izglītības programmu apguvei vienā klasē
pieĜaujamais izglītojamo skaits ir 8-15.
13. Klašu atvēršanā un klašu dalīšanā paralēlklasēs ievēro šādus nosacījumus:
13.1. ja pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas izglītības programmu īsteno vienā no
vispārējās pamatizglītības programmu paralēlklasēm, veido:
13.1.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 26;
13.1.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 52;
13.1.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 75;
13.2. ja pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas programmu īsteno vienā no vispārējās
pamatizglītības programmu paralēlklasēm, kurās iekĜaujoši tiek īstenota kāda no
speciālajām izglītības programmām, veido:
13.2.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 24;
13.2.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 42;
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13.2.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 65.
13.3. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo
noteikto katrā izglītības programmā.
VI. Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišėu
mācību priekšmetu apguvei
14. Vispārējās izglītības iestādē atsevišėu mācību priekšmetu apguvei izglītojamos dala
grupās:
14.1. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai latviešu valodas apguvei no
1.klases līdz 2.klasei (ieskaitot) atsevišėi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 26
un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai mācību priekšmeta „mājturība
un tehnoloăijas” apguvei no 5.klases līdz 9.klasei (ieskaitot) atsevišėi grupās dala
meitenes un zēnus, tarificējot katrai grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.3. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei no
5.klases līdz 7.klasei (ieskaitot) atsevišėi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 16
un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.4. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei 10.klasē
atsevišėi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 16 un vairāk, papildus tarificējot
2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.5. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišėi
grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai
licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.6. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišėi
grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai
licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēĜā;
14.7. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai mācību priekšmets „sports”
apguvei atsevišėi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 26 un vairāk, papildus
tarificējot 2.grupai licencētajā programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēĜā.
VI. Noslēguma jautājumi
15. Klašu atvēršana un klašu dalīšana paralēlklasēs tiek noteikta atsevišėi pašvaldības
izglītības iestādēs un to struktūrvienībās, ievērojot izglītojamo skaitu konkrētā izglītības
iestādē vai tās struktūrvienībā.
16. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R. ĀBELNIEKS
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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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 12.p.

Par papildus līdzekĜu piešėiršanu Vecsaules pamatskolai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
direktora pienākumu izpildītāja Alda Žaludkas 2014.gada 15.jūlija iesniegums, kurā norādīts,
ka no 10 līdz 16 ir palielinājies to audzēkĦu skaits, kuri 2014./2015.mācību gadā vēlas uzsākt
mācības Vecsaules pamatskolas 2 – 4 gadīgo bērnu grupā.
Ievērojot iesniegumā, kā arī Veselības inspekcijas 2014.gada 6.februāra kontroles akta
Nr.00067614 19.punktā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (tai skaitā – pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs),
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešėirt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola” papildus
finansējumu EUR 1352,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit divi euro) apmērā
pirmsskolas grupu darbības nodrošināšanai no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada
budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaĜai finanšu līdzekĜu piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos
budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Precizētais nepieciešamā inventāra saraksts
N.p.k. Nosaukums
Skaits
(gb.)
1.
4-vietīga gulta
1
2.
Matrači
6
3.
Galdi 800x800
2
4.
KrēsliĦi- bērnu
8
5.
Spilveni un segas
6 kompl.
6.
Gultas veĜa (paladziĦš,
12 kompl.
spilvendrāna, segas pārvalks)
7.
VeĜas skapis
1
Kopējā summa:

Vienības cena ar
PVN (EUR)
260.00
21.00
52.00
19.00
34
33.00

Kopējā summa ar
PVN (EUR)
260.00
126.00
104.00
152.00
204.00
396.00

110.00

110.00
1352.00

Summa kopā: EUR 1352,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit divi eiro).
Ă.B. 21.07.2014.
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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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 13.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Īslīces pagasta pārvalde”.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.jūlijā saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” pārvaldes vadītāja p.i. Normunda Vāvera iesniegums
(reăistrēts ar Nr.3-14.5/2084), kurā izteikts lūgums piešėirt papildu finansējumu EUR 1 300
(viens tūkstotis trīs simti euro) apkures katla nomaiĦai Ernesta Kapkalna ielā 1 A-8.
Nekustams īpašums Ernesta Kapkalna ielā 1A-8, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ir
pašvaldībai piederošs un nedzīvojamās telpas tiek iznomātas I.DalbiĦai un I.Jočai. I.DalbiĦas un
I.Jočas darbība telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saĦemt
veselības aprūpes pakalpojumus.
Ievērojot veiktās tirgus izpētes „Apkures katla nomaiĦas darbi Ernesta Kapkalna
ielā 1 A-8, Īslīces pagasta Bauskas novadā” rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 1.punktu, 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 1 300 (viens tūkstotis trīs simti euro) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” apkures katla nomaiĦai Ernesta Kapkalna
ielā 1 A – 8, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu līdzekĜu piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada
beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 14.p.

Par aizĦēmumu projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanai.
2013.gada 30.augustā starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Mežotnes pagasta
pārvalde”
un
Centrālo
finanšu
un
līgumu
aăentūru
noslēgta
vienošanās
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/066/023 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un
Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešėiršanu projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanai.
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
pirmo daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai
nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu EUR 213 638 (divi simti trīspadsmit tūkstoši seši simti
divdesmit astoĦi euro) apmērā Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes
ciemā” īstenošanai.
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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 31.jūlijā

prot.Nr.14, 15.p.

Par aizĦēmumu projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” īstenošanai.
2013.gada 30.augustā noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/067/024
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma piešėiršanu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Mežotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aăentūru par projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” īstenošanu.
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
pirmo daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai
nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. 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 ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā” īstenošanai EUR 161 659 (viens simts sešdesmit viens tūkstotis seši
simti piecdesmit deviĦi euro).
2. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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
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Par energoaudita un tehniskās ekspertīzes veikšanu
ēkām Rīgas iela 8, Bauskā.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.jūnijā saĦemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (turpmāk – Bērnu un jauniešu centrs) direktores
Benitas Svarenieces iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.7/1858), kurā izteikts lūgums atbalstīt
remontdarbu tehniskā projekta izstrādi Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārvaldībā esošajam
nekustamam īpašumam Rīgas iela 8, Bauskā, kas sastāv no divām ēkām – skolas un mācību
darbnīcas.
ĥemot vērā tirgus izpētes „Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēku Rīgas ielā 8 tehniskās
ekspertīzes veikšana un energoefektivitātes audits” rezultātu – minētās tehniskās ekspertīzes
veikšanai un energoefektivitātes auditam nepieciešams finansējums 2153,80 euro ar PVN.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 16.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
2154,00 euro papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ēku Rīgas ielā 8 tehniskās ekspertīzes
veikšanai un energoefektivitātes auditam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai finanšu līdzekĜu piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada
beigās Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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Par ūdens atdzelžošanas iekārtas izbūvi Gailīšu pagasta Brunavišėu ciemā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde” nodrošina ūdensapgādes
pakalpojumus Brunavišėu ciemā no dziĜurbuma „Brunavišėi” (LVĂMC Nr.13597, P 200720).
SaskaĦā ar Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 2011.gada 21.marta atzinumu Nr.210
„Par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu Bauskas novada Gailīšu pagastā
piegādātajam dzeramajam ūdenim” Mūsas, Pamūšas un Brunavišėu ciemos uz 3 gadiem tika
piemērotas īpašās dzeramā ūdens normas:
1) Mūsa (Mālnieki) dzelzs saturam 1,3 mg/l (2013.gadā īstenots ERAF projekts);
2) Pamūša (Baloži) dzelzs saturam 1,5 mg/l (2014.gadā izstrādā tehnisko projektu);
3) Brunavišėi (Brunavišėi) dzelzs saturam 4,1 mg/l (izstrādāts tehniskais projekts).
Minētajos ciemos dzeramā ūdens atbilstību normatīvajos aktos noteiktām prasībām bija
nepieciešams nodrošināt līdz 2014.gada 21.martam. SaskaĦā ar 2013.gadā izstrādāto tehnisko
projektu „Brunavišėu atdzelžošanas stacija” (turpmāk - Brunavišėu ŪAS) būvdarbu izmaksas
sastāda EUR 35 642,63 (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro un 63 centi), šie
līdzekĜi ir plānoti budžeta prioritāšu sarakstā 2015.gadā.
Bauskas novada Gailīšu pagasta Brunavišėu un Pograničas ciemu iedzīvotāji izteica
neapmierinātību ar ūdens kvalitāti savā iesniegumā, kas Bauskas novada pašvaldībā reăistrēts
2014.gada 1.aprīlī ar Nr.3-14.14/403, un lūdza rast iespēju Brunavišėu ūdens apgādes sistēmā
uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtas jau 2014.gadā.
Veselības inspekcija 2014.gada 27.jūnijā veica ūdensapgādes sistēmu apsekošanu Mūsas,
Pamūšas un Brunavišėu ciemos un saskaĦā ar 2014.gada 2.jūlija kontroles aktu Nr.00276214 un
veiktajiem ūdens testēšanas pārskatiem Brunavišėu ūdens apgādes sistēmā dzeramais ūdens
neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz dzelzs saturu, kas vairākas reizes
pārsniedz pieĜaujamo normu 0,2 mg/l. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīĜa
noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kārtība” 19.3 punktu Veselības inspekcija īpašās normas var noteikt uz laiku, kas
nepārsniedz trīs gadus. Lemjot par īpašo normu piemērošanas laikposma pagarināšanu,
Veselības inspekcija izvērtē, vai ir veikti korektīvie pasākumi iepriekšējā laikposmā, lai novērstu
ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām.
Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Atbalstīt ūdens atdzelžošanas iekārtas izbūvi Gailīšu pagasta Brunavišėu ciemā.
2. Pēc iepirkuma veikšanas precizēt Brunavišėu ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei
nepieciešamo summu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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Par ciema statusa atcelšanu.
SaskaĦā Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.20.apakšpunktu, ciema statusu zaudējuši šādi ciemi:
- Brunavas pagastā: Šėirēni, Tunkūni, Valteėi, Zluktene, Zluktenes muiža, Brunavas muiža,
Bardžūni, Grenctāles pienotava, Irbēni, Silenieki, Augškalni, Tervidāni, Kukuči;
- Codes pagastā: Rudzukrogs, IlziĦi, StrēĜi, CiĦi (CiĦu ciema teritorija iekĜauta Guntu ciema
teritorijā). Tām apdzīvotajām vietām, kam tiek noĦemts ciema statuss, plānojumā tiek saglabāts
vietvārds.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmā daĜa nosaka, ka ciema
statusu piešėir un atceĜ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Tām apdzīvotajām
vietām, kam tiek noĦemts ciema statuss, plānojumā tiek saglabāts vietvārds.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
11.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt ciema statusu šādām Bauskas novada Brunavas pagasta apdzīvotām vietām:
Šėirēniem, Tunkūniem, Valteėiem, Zluktenei, Zluktenes muižai, Brunavas muižai,
Bardžūniem, Grenctāles pienotavai, Irbēniem, Sileniekiem, Augškalniem, Tervidāniem
un Kukučiem.
2. Atcelt ciema statusu šādām Bauskas novada Codes pagasta apdzīvotām vietām:
Rudzukrogam, IlziĦiem, StrēĜiem un CiĦiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai lēmumu par ciema statusa
atcelšanu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai sagatavot un
pašvaldības izpilddirektoram pieĦemt lēmumus par adrešu maiĦu adresācijas objektiem
apdzīvotajās vietās, kurām atcelts ciema statuss.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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Par aizĦēmumu projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzĦēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Bauskas novada dome 2014.gada 24.aprīlī pieĦēma lēmumu „Par projekta „Kraujas
ielas posma rekonstrukcija uzĦēmējdarbības attīstībai” īstenošanu. 2014.gada 26.maijā
projekts tika iesniegts Valsts reăionālās attīstības aăentūrā, projekta iesniegums
Nr.3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/005.
2014.gada 30.jūlijā tika saĦemta VRAA vēstule par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
SaskaĦā ar iepirkuma „Kraujas ielas posma, 1.maija ielas un Pionieru ielas posma no
Pilskalna- Krasta ielai seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība”, identifikācijas
Nr.BNA 2014/041/ERAF 1.daĜas rezultātiem un atklāta konkursa „Kraujas ielas posma
rekonstrukcija” identifikācijas Nr.BNA 2014/039/ERAF rezultātiem, tika precizētas projekta
izmaksas.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 240 501,64 (divi simti četrdesmit
tūkstoši pieci simti viens euro un 64 centi), no tām: Eiropas Reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējums EUR 204 426,39 (divi simti četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un
39 centi), kas ir 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām; Valsts budžeta dotācija EUR
5 411,29 (pieci tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 29 centi), kas ir 2,25% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un Finansējuma saĦēmēja finansējums EUR 30 663,96 (trīsdesmit
tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro un 96 centi), kas ir 12,75% no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Lai uzsāktu realizēt projektu „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzĦēmējdarbības
attīstībai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu,
21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par valsts budžetu” 14.panta 1.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu un 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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. 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 „Kraujas ielas posma
rekonstrukcija uzĦēmējdarbības attīstībai” realizēšanai EUR 198 534 (viens simts
deviĦdesmit astoĦi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro).
2. Noteikt aizĦēmuma atmaksas termiĦu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gadā.

3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizĦēmumu projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzĦēmējdarbības attīstībai” neattiecināmo darbu finansēšanai.
SaskaĦā ar atklāta konkursa „Kraujas ielas posma rekonstrukcija”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2014/039/ERAF, rezultātiem, kopējās būvdarbu izmaksas ir
250 619,61 euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
No kopējām būvdarbu izmaksām Eiropas reăionālās attīstības fonda (ERAF) projektā nav
attiecināmi darbi 10 117,96 euro apmērā telekomunikāciju kanalizācijas izbūvei, kas nevar tikt
realizēti par ERAF projekta līdzekĜiem.
Lai varētu īstenot ERAF līdzfinansēto projektu „Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzĦēmējdarbības attīstībai”, noteikt telekomunikāciju kanalizācijas izbūves darbus kā prioritāri
veicamus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „Par
valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta vienpadsmito daĜu, kas Ĝauj pašvaldībai uzĦemties
ilgtermiĦa saistības prioritāro investīciju projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem 2.punktu,
15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu EUR 10 118.00 (desmit tūkstoši viens simts astoĦpadsmit
euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projektā „Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzĦēmējdarbības attīstībai” neattiecināmo darbu finansēšanai.
2. Noteikt aizĦēmuma atmaksas termiĦu – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada marta mēnesī.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xx, Bauskā izīrēšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 17.jūnijā saĦemts Gr. J., dzīvesvieta: „xxx”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo platību Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Ceraukstes pagasta padomes 2005.gada 14.aprīĜa lēmumu „Par G.J. ăimenes
reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētā persona reăistrēta palīdzības saĦemšanas
reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā
maznodrošinātā persona, kura dzīvo denacionalizētā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašumtiesību
atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „VIDES SERVISS” namu
apsaimniekošanas nodaĜas vadītājs 2014.gada 2.jūnijā informē par brīvo dzīvojamo platību Rīgas
ielā xxx, Bauskā, atzīstot dzīvojamo telpu par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām;
Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu
risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas
likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā, kas nosaka, ka papildu likuma „Par palīdzību
dzīvokĜa jautājuma risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
pirmām kārtām: maznodrošinātai personai vai ăimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas
stāvoklī; ăimenei, kurā ir invalīds ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiĦkrēslu un dzīvo īrētā
dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības; 10.punktu, ka reăistrācijas grupu
ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un Ħemot vērā
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt G. J., personas kods xxxx ăimenē 3 personas, dzīvojamo telpu Rīgas ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. (kopējā platība – 38,1 m2).
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 31.jūlijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar G. J. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt G.J. no palīdzības saĦemšanas reăistra.

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 sociālā dzīvokĜa xxxx, Code, Codes pagastā, Bauskas nov.
īres līguma atjaunošanu.
2013.gada 29.novembrī ar I. Ė. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx, Codē, Codes pagastā,
Bauskas nov. īres līgums. 2014.gada 20.jūnijā no I.Ė. saĦemts iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokĜa xxxx, Codē, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Izskatot I.Ė. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
I. Ė. ar ăimeni īrē sociālo dzīvokli xxxx, Codē, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā
dzīvokĜa īres līguma beigu termiĦš bija 2014.gada 31.maijs.
I.Ė. ăimenei piešėirts trūcīgās personas statuss līdz 2014.gada 31.decembrim.
2014. gada 26. jūnijā īrniekam I.Ė. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu parāds EUR 457,59.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx, Codē, Codes pagastā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu
ar I. Ė., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 30.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai
D.ŠėiliĦai sociālā xxxx, Codē, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar I.Ė.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.x,
Bauskas ielā x, DāviĦu pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts A.L. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.6, Bauskas ielā 1, DāviĦos, DāviĦu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.6, Bauskas ielā 1,
DāviĦu pagastā ar platību 72,0 m². Dzīvoklis ir izīrēts A. L., un viĦš izteicis vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Ar A. L. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa
ăimenes loceklis, ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daĜu, 37.panta
pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.x, Bauskas ielā x, DāviĦos, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
72 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar
platību 2177 m², 720/19092 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.x,
Bauskas ielā x, DāviĦos, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 72 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2177 m²,
720/19092 domājamās daĜas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības Slimnīcas ielā 3A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 004 0059 piekritību valstij.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie
īpašumi” iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Slimnīcas ielā 3A, Bauskā
piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība Slimnīcas ielā 3A, Bauskā ar platību 656 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0059,
reăistrēta kā rezerves zemes fonda zeme.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības Slimnīcas ielā 3A, Bauskā atrodas deviĦas garāžu ēkas, no
kurām septiĦas ir reăistrētas zemesgrāmatā kā atsevišėi būvju īpašumi.
Zemesgabala piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktajā termiĦā zemes īpašuma
tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saĦemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Slimnīcas
ielā 3A, Bauskā piešėiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā valstij
piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā
nav konstatēta, un uz šīs zemes atrodas juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām
fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaĦā ar
zemes reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu un
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Slimnīcas ielā 3A, Bauskā ar platību 656 m², kadastra
apzīmējums 4001 004 0059, piekrīt valstij.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0059 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi – transporta līdzekĜu garāžu apbūve, kods 1104.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

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 zemes vienības Saules ielā 5C, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 004 0209 piekritību valstij.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie
īpašumi” iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Saules ielā 5C, Bauskā
piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība Saules ielā 5C, Bauskā ar platību 180 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0209, reăistrēta
kā rezerves zemes fonda zeme.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības Saules ielā 5C, Bauskā atrodas sešas garāžu ēkas un visas ir
reăistrētas zemesgrāmatā kā atsevišėi būvju īpašumi.
Zemesgabala piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktā termiĦā zemes īpašuma
tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saĦemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Saules ielā 5C,
Bauskā piešėiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu zemes reformas laikā valstij
piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā
nav konstatēta, un uz šīs zemes atrodas juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām
fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaĦā ar
zemes reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu un
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Saules ielā 5C, Bauskā ar platību 180 m², kadastra apzīmējums
4001 004 0209, piekrīt valstij.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0209 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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 zemes vienības Uzvaras ielā 24, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 003 0140 piekritību valstij.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie
īpašumi” iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Uzvaras ielā 24, Bauskā
piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība Uzvaras ielā 24, Bauskā ar platību 1000 m², kadastra apzīmējums 4001 003 0140,
reăistrēta kā rezerves zemes fonda zeme. Uz zemes vienības atrodas administratīvā ēka ar būves
kadastra apzīmējumu 4001 003 0140 001 un šėūnis ar būves kadastra apzīmējumu 4001 003
0140 002. SaskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.623 ēku īpašnieks ir Bauskas Mednieku un makšėernieku
biedrība.
Zemesgabala piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktajā termiĦā zemes īpašuma
tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saĦemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala Uzvaras ielā
24, Bauskā piešėiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā valstij
piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā
nav konstatēta, un uz šīs zemes atrodas juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām
fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaĦā ar
zemes reformas likumiem.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta pirmās daĜas 4.punktu un
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība Uzvaras ielā 24, Bauskā ar platību 1000 m², kadastra
apzīmējums 4001 003 0140, piekrīt valstij.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0140 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.

3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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 zemes vienības PlūdoĦa ielā 58, Bauskā ar kadastra apzīmējumu
4001 004 0072 piekritību pašvaldībai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemes vienības PlūdoĦa ielā 58, Bauskā piekritību.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība PlūdoĦa ielā 58, Bauskā ar platību 2696 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0072,
reăistrēta kā rezerves zemes fonda zeme.
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības PlūdoĦa ielā 58, Bauskā atrodas dzīvokĜu īpašnieku
kooperatīvās sabiedrības „Bauska” 30 dzīvokĜu dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu
4001 004 0072 001. Visi dzīvokĜi privatizēti saskaĦā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokĜu
privatizāciju” un ir reăistrēti zemesgrāmatā kā atseviėi dzīvokĜu īpašumi.
Zemesgabala piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta. Bijušie zemes īpašnieki,
likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktā termiĦā zemes īpašuma
tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saĦemšanai nav iesnieguši.
Bauskas pilsētas Zemes komisijā nav izskatīts jautājums par zemesgabala PlūdoĦa ielā
58, Bauskā piešėiršanu pastāvīgā lietošanā ne juridiskai, ne fiziskai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta otrās daĜas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuras piederība 1940.gada
21.jūlijā nav konstatēta un uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokĜi privatizēti
saskaĦā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokĜu privatizāciju”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta otrās daĜas 4.punktu un
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība PlūdoĦa ielā 58, Bauskā ar platību 2696 m², kadastra
apzīmējums 4001 004 0072, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0072 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērėi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve, kods 0702.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

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 nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, DāviĦu pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu, nosaukuma
piešėiršanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 15.jūlijā saĦemts I. K. iesniegums (reăistrēts ar
Nr.3-14.26/963) par atteikšanos no iznomātas zemes vienības daĜas aptuveni 1,8 ha platībā no
zemes vienības 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienības 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx, zemes vienības 1,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas atrodas Bauskas novada DāviĦu
pagastā, kadastra Nr.xxxx sastāvā ir trīs zemes vienības, t.sk., zemes vienība 3.0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums xxxx),
šėūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx), kūts (būves kadastra apzīmējums xxxx xxx), zemes
vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu I. K. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxxx, xxxx un xxx DāviĦu
pagastā” noteikts, ka I. K. zemes pastāvīgas lietošanas tiesības uz DāviĦu pagasta „xxx” zemes
vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx un zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daĜas 3.punktā noteiktajā datumā - 2010.gada 31.maijā.
I. K. 2011.gada 26.janvārī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.4056/K par nekustamā
īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
xxxx, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienību 1,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu
DāviĦu pagastā zemes vienību piekritību” noteikts, ka zemes vienība 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienība 1,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienībām reăistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
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, 25.panta ceturto prim daĜu, 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 2005.gada

30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „xxxx”, Bauskas nov., DāviĦu pagastā, kadastra Nr. xxxx, zemes
vienības 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, atdalīt zemes vienību aptuveni 1,8
ha platībā (saskaĦā ar grafisko pielikumu 1.zemes gabals), zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx (saskaĦā ar grafisko pielikumu 2.zemes gabals) un zemes
vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx (saskaĦā ar grafisko pielikumu
3.zemes gabals).
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxx”, paliekošā zemes vienība aptuveni 1,2 ha platībā
ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „xxxxx” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx aptuveni 1,2
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
4. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx (grafiskā pielikuma 2.zemesgabals), zemes vienības 1,8 ha platībā
(grafiskā pielikuma 1.zemesgabals) un zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx (grafiskā pielikuma 3.zemes gabals) piešėirt nosaukumu „xxx”.
5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxx”, zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, zemes vienība 1,8 ha platībā (grafiskā pielikuma 1.zemesgabals) un
zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx (grafiskā pielikuma 3.zemes
gabals), piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
6. Nekustamā īpašuma „xxxx”, zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx,
zemes vienībai 1,8 ha platībā (grafiskā pielikuma 1.zemesgabals) un zemes vienībai 1,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx (grafiskā pielikuma 3.zemes gabals) 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.
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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxxx DāviĦu pagastā
pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx, piekritību un
lietošanas mērėa noteikšanu.
Bauskas novada dome ar 2012.gada 26.janvāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Saulstari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxxx un xxxx DāviĦu pagastā piekritību”
noteica, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienība 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītošas pašvaldībai.
DāviĦu pagasta padome ar 2009.gada 25.februāra lēmumu Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības G. T. uz zemes vienību 0,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxxx jāatdala no nekustamā īpašuma „Saulstari”, kadastra Nr.xxxxx, un jāapvieno
ar nekustamā īpašuma „Gaidas”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam
apvienotā zemes vienība aptuveni 1,2 ha platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceĜam).
ĥemot vērā 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 un 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Saulstari”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx un apvienot to ar nekustamā īpašuma „Gaidas”,
kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxx, veidojot
jaunu zemes vienību aptuveni 1,2 ha platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam
2. Noteikt, ka jaunizveidotā zemes vienība aptuveni 1,2 ha platībā ir starpgabals, piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „Gaidas”, jaunizveidotajai zemes vienībai aptuveni 1,2 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 platība var tikt precizēta.
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Par nekustamā īpašuma „xxxxx”, DāviĦu pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxxx piekritību.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu P. Š. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxx DāviĦu pagastā” noteikts, ka
P. Š. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz DāviĦu pagasta zemes vienību 3,6 ha platībā,
kadastra apzīmējums xxxxx, 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.
Atbilstoši minētā likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Par zemes vienības 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx ir noslēgts zemes nomas līgums.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektajai daĜai zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2'.daĜā noteiktajā termiĦā noslēgti zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto daĜu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daĜu, 15.panta sesto daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „xxxxx”, kadastra Nr.xxxxx, zemes vienība 3,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxxx, DāviĦu pagastā, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.14, 31.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. H. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxx DāviĦu pagastā.
Ar Bauskas rajona DāviĦu pagasta padomes 1996.gada 26.septembra lēmumu L.H.
piešėirta pastāvīgā lietošanā zemes vienība 0,19 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustams īpašums „Miera iela 11A”, kadastra Nr.xxx, sastāv no zemes vienības 0,19 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
L. H.mirusi 2013.gada 19.decembrī.
L.H. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par
lietošanā nodoto zemi un tas nav iekĜauts Lauku zemes izpirkšanas reăistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daĜas
nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daĜas 1.punktam viĦai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu. SaskaĦā ar 25.panta ceturto daĜu 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.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērėis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas
ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daĜā
noteiktajam lēmumu pieĦemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieĦēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiĦam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daĜai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests.
NodokĜu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma
nodoklis par DāviĦu pagasta nekustamā īpašuma „Miera iela xx”, kadastra Nr.xxxx, ir
samaksāts.
Dome atzīst, ka, pieĦemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma, 25.panta pirmās daĜas 1.punktu,
25.panta otro daĜu un ceturto daĜu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daĜu, 15.panta sesto daĜu, Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka L. H., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas
novada DāviĦu pagasta nekustamā īpašuma „Miera iela xxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes
vienību 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka L. H. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā
īpašuma „Miera iela xxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības 0,19 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma
pieĦemšanas, tas ir, līdz 2014.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar L. H. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēėināšanas kārtību”.
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 6.daĜu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.14, 32.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. L. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā.
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes 1992.gada 21.maija lēmumu J. L.
piešėirta pastāvīgā lietošanā zemes vienība 1,1 ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, sastāvā ir zemes vienība 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās: dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092
xxxx), kūts (būves kadastra apzīmējums xxxx), šėūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx).
J. L. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par
lietošanā nodoto zemi un tas nav iekĜauts Lauku zemes izpirkšanas reăistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daĜas
nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daĜas 1.punktam viĦam zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daĜai persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daĜā minētajos gadījumos vai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaĦā ar likumu ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiĦu. SaskaĦā ar 25.panta ceturto daĜu 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.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērėis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas
ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daĜā
noteiktajam lēmumu pieĦemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieĦēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiĦam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daĜai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests.
NodokĜu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma
nodoklis par Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, ir samaksāts.
Dome atzīst, ka pieĦemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma, 25.panta pirmās daĜas 1.punktu,
25.panta otro daĜu un ceturto daĜu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daĜas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daĜu, 15.panta sesto daĜu, Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka J. L., personas kods xxxx, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas
novada Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daĜas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka J. L. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „xxxx”,
kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, un šīs
tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieĦemšanas, tas ir, līdz 2014.gada
31.oktobrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Jāni LazdiĦu šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas
kārtību”.
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 6.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.14, 33.p.

Par nekustamā īpašuma „LieljāĦi 2”, Vecsaules pagastā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 002 0040 piekritību.
Nekustams īpašums „LieljāĦi”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.4092 002 0030, sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002
0040. Īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0040 noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods
0101.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0040 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo tās platība ir mazāka par Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajos noteikumos
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto minimālo zemes vienības platību.
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „LieljāĦi 2”, kadastra Nr.4092 002 0030, zemes vienība
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4092 002 0040 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 nekustamā īpašuma „OzoliĦi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 007 0150 Mežotnes pagastā piekritību.
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2013.gada 8.oktobrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0150 iekĜaušanu rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 26.aprīĜa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0150 atbilst starpgabala statusam.
Pamatojoties uz likuma „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.
ĥemot vērā 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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „OzoliĦi”, kadastra Nr.4072 007 0150, zemes vienība
0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0150 ir starpgabals un piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai.
2. 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).
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0098, 4072 006 0096,
4072 006 0099 un 4072 006 0093 Mežotnes pagastā apvienošanu, piekritību un
nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L. Š. uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0096 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Mežotnes pagasta padome ar L. Š. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0096 iznomāšanu. Zemes nomas
līguma termiĦš beidzās 2014.gada 1.jūnijā un L. Š. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,168 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0099 atzīšanu par
starpgabalu un iekĜaušanu rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar likuma „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 starpgabals.
Bauskas novada administrācija ar 2012.gada 23.jūlija lēmumu „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 4072 006 0098 un 4072 006 0097 apvienošanu un nosaukuma maiĦu
nekustamajam īpašumam” un 2012.gada 16.jūlija „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
4072 006 0094 un 4072 006 0093 apvienošanu un nosaukuma piešėiršanu” pašvaldības
piekrītošās zemes apvienoja un izveidoja „Kārklu lauku” platībā 0,75 ha ar kadastra apzīmējumu
4072 006 0098 un „Glāznieku lauku” platībā 0,6 ha ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0093.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
4072 006 0098, 4072 006 0096, 4072 006 0099 un 4072 006 0093 Mežotnes pagastā jāapvieno,
veicot robežu pārkārtošanu.
ĥemot vērā 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 un otrās daĜas 4.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu, 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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0098, zemes vienību
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0096, zemes vienību 0,168 ha platībā ar

2.
3.
4.

5.
6.

kadastra apzīmējumu 4072 006 0099 un zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0093 apvienot atbilstoši grafiskajam pielikumam.
Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības
1,718 ha platībā piešėirt nosaukumu „Glāznieku lauks”.
Noteikt, ka nekustamais īpašums „Glāznieku lauks” kopplatībā 1,718 ha piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Glāznieku lauks” sastāvā, 1,718 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Glāznieku lauks” apgrūtinājumus saskaĦā ar pielikumu.
Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0168, 4072 006 0169
un 4072 006 0170 Mežotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0188, piekritību, nosaukuma piešėiršanu un lietošanas
mērėa noteikšanu.
Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0168 atzīšanu par
starpgabalu un iekĜaušanu rezerves zemes fondā.
SaskaĦā ar likuma „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 starpgabals.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības L. F. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0169 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar L. F. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0169 iznomāšanu. L. F.
2010.gada 15.septembrī atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Bauskas novada dome ar 2010.gada 23.decembra lēmumu „Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu A. Š. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0170,
4072 006 0176 un 4072 006 0142 Mežotnes pagastā” izbeidza lietošanas tiesības A. Š. uz zemes
vienību 0,1835 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0170 un noteica, ka šī zemes vienība
ir piekrītoša pašvaldībai.
2011.gada 31.martā Mežotnes pagasta pārvalde ar A. Š. noslēdza zemes nomas līgumu
par zemes vienības 0,1835 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0169 iznomāšanu. A. Š.
2013.gada 14.jūnijā atteicās no zemes nomas tiesībām uz iepriekš minēto zemes vienību.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības J. S. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0188 un noteica, ka šī zeme vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 1.jūnijā Mežotnes pagasta padome ar J. S. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0188 iznomāšanu. Zemes nomas
līguma termiĦš beidzās 2014.gada 1.jūnijā un J. S. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu un likvidētu starpgabalu, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 4072 006 0168, 4072 006 0169 un 4072 006 0170 jāpievieno zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0188.
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 un 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0168 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0168, zemes vienību
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0169 un zemes vienību 0,1835 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0170 pievienot zemes vienībai 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0188, veidojot zemes vienību 0,4055 ha kopplatībā,
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,4055 ha platībā, piešėirt
nosaukumu „CepĜa pĜavas”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „CepĜa pĜavas” platībā 0,4055 ha piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 0,4055 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0188, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „CepĜa pĜavas” apgrūtinājumus saskaĦā ar pielikumu.
7. 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).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0156 Mežotnes pagastā
pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0161
piekritību, nosaukuma piešėiršanu un lietošanas mērėa noteikšanu.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības I. M.uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0156 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar I. M. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0156 iznomāšanu. I. M. ir miris.
I. M. mantinieki nepieteicās mantot zemes nomas pirmtiesības.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības A. B. uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0161 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar A. B. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0161 iznomāšanu. Zemes
nomas līguma termiĦš beidzās 2014.gada 6.aprīlī, un A. B. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072
006 0156 jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0161.
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 un 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0156 pievienot zemes
vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0161, veidojot zemes vienību
0,2 ha kopplatībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,2 ha platībā, piešėirt
nosaukumu „Pūpolu lauks”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Pūpolu lauks” 0,2 ha platībā piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.

4. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0161, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pūpolu lauks” apgrūtinājumus saskaĦā ar pielikumu.
6. 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).
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.1,
„BrauĜi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.1, „BrauĜi”, Mežotnes
pag., Bauskas nov.
Izskatot Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts
dzīvoklis Nr.1, „BrauĜi”, Mežotnes pagastā ar platību 52 m². Dzīvoklis nav izīrēts, ilgstoši nav
apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu
līdzekĜi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.1, „BrauĜi”,
Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 52 m².
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.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 Codes pagastā
piekritību, nosaukuma piešėiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanu.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīĜa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu J. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 Codes pagastā”
noteikts, ka J. M. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Codes pagasta zemes vienību 1 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0137, 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 - 2006.gada 31.augustā.
J. M. ir miris un viĦa iespējamie mantinieki nav noslēguši zemes nomas līgumu par zemes
vienības 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 iznomāšanu.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemes gabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceĜam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137 atbilst starpgabala statusam, jo tai
nav iespējams nodrošināt piekĜuvi valsts autoceĜam.
Pamatojoties uz likuma „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.
ĥemot vērā 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, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daĜu,
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0137, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0137, piešėirt nosaukumu „TraniĦu starpgabals”.
3. Zemes vienībai 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0137, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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 „Veizes 2”, Codes
pagastā atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.jūlijā saĦemts Codes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Veizes 2”, Codes pagastā.
Izskatot Codes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4052 001 0058,
sastāv no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0058 un pagraba ar
būves kadastra apzīmējumu 4052 001 0058 002.
Nekustams īpašums „Veizes 2” pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000518358.
Codes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Veizes 2” nav
nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daĜa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
ĥemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu, 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 001 0058, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0058 un pagraba ar būves kadastra
apzīmējumu 4052 001 0058 002.
2. 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 līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Elejas ielas periodiskās
uzturēšanas darbi” īstenošanai.
Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas speciālisti apsekoja
Bauskas novada pašvaldības tranzītielu - Elejas ielu, kas ir valsts reăionālā autoceĜa P103
„Bauska-Dobele” 2,446 km garš posms, konstatējot, ka minētā iela ir neapmierinošā stāvoklī
un rada draudus drošai satiksmei.
Ievērojot šos apstākĜus, tika noslēgts līgums ar VAS „Latvijas valsts ceĜi” Centra reăiona
Bauskas nodaĜu par Elejas ielas vizuālo novērtēšanu. VAS „Latvijas valsts ceĜi” Centra
reăiona Bauskas nodaĜa veikusi asfaltēto segumu vizuālo apsekošanu un sagatavojusi seguma
novērtējumu ar bojājumu reăistrāciju, atbilstoši VAS „Latvijas valsts ceĜi” procedūrai
Nr.PR/A3-1 „Asfaltēto segumu inspekcija”, kā arī izsniegusi vizuālās novērtēšanas aktu,
kurā norādīts, ka tranzītielas asfaltbetona seguma stāvoklis atbilst vērtējumam – „slikts”.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceĜu fonda programmai piešėirto līdzekĜu izlietošanas kārtība”
40.1.apakšpunktu, projekta iesniegumam jāpievieno pašvaldības lēmums par līdzdalību projekta
īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daĜas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un
laikā nodrošināšanu.
SaskaĦā ar SIA „Projekts 3” izstrādāto „Elejas ielas periodiskās uzturēšanas darbi”
defektu aktu, plānotā darbu izmaksa ir EUR 483 387 (četri simti astoĦdesmit trīs tūkstoši trīs
simti astoĦdesmit septiĦi euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceĜu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

Projekta „Elejas ielas periodiskās uzturēšanas darbi” atbalsta gadījumā nodrošināt Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 30% apmērā no būvniecības kopējām izmaksām
EUR 145 016 (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši sešpadsmit euro), tajā skaitā - 20 % no
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekĜiem un 80% no aizĦēmuma
līdzekĜiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par līdzfinansējuma piešėiršanu projektam „Ēkas Dārza 26/1, Bauskā,
pievadceliĦu un lieveĦu renovācija”.
Biedrība „DzīvokĜu īpašnieku biedrība D261” 2014.gada 20.jūnijā ir iesniegusi projekta
iesniegumu „Ēkas Dārza 26/1, Bauskā, pievadceliĦu un lieveĦu renovācija”.
Projektā paredzēts Dārza ielā 26/1, Bauskā veikt teritorijas labiekārtošanas darbus
par kopējo summu EUR 3967,76 (trīs tūkstoši deviĦi simti sešdesmit septiĦi euro, 76 centi).
Iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta
iesniegumā paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešėiršanas kārtību daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daĜas
5.punktu un piekto daĜu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešėiršanas kārtību
daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,8.3.,
9.5., 9.6. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešėirt biedrībai „DzīvokĜu īpašnieku biedrība D261” (reăistrācijas Nr.40008201788)
līdzfinansējumu EUR 1993,98 (viens tūkstotis deviĦi simti deviĦdesmit trīs euro,
98 centi) apmērā projekta „Ēkas Dārza 26/1, Bauskā, pievadceliĦu un lieveĦu renovācija”
realizācijai - daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai Dārza ielā 26/1, Bauskā piesaistītā
zemesgabala (kadastra apzīmējums 4001 004 0108) labiekārtošanai, t.sk. zālāja sēšanai,
bruăa trotuāra un lieveĦu atjaunošanai.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem EUR 1993,98 nodrošināt no iestādei „Bauskas
novada administrācija” sadaĜā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekĜiem.
3. Kontroli par būvdarbu veikšanu uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas atzinums uz 1 lp.
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Par līdzfinansējuma piešėiršanu „CeriĦi 95” projektam „DaudzdzīvokĜu
māju iekšpagalmu labiekārtošana Bauskā 2014”.
DzīvokĜu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „CeriĦi 95” 2014.gada 4.jūlijā ir iesniegusi
projekta iesniegumu „DaudzdzīvokĜu māju iekšpagalmu labiekārtošana Bauskā 2014”.
Projektā paredzēts CeriĦu ielā 2, Biržu ielā 10 un Dārza ielā 13/A, Bauskā veikt
teritorijas labiekārtošanas darbus par kopējo summu EUR 1896,99 (viens tūkstotis astoĦi simti
deviĦdesmit seši euro, 99 centi). Iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi
pozitīvu atzinumu par projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes
2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešėiršanas kārtību daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daĜas
5.punktu un piekto daĜu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešėiršanas kārtību
daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,8.3.,
9.5., 9.6. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešėirt dzīvokĜu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „CeriĦi 95” (reăistrācijas
Nr.53603008291) līdzfinansējumu EUR 952,31 (deviĦi simti piecdesmit divi euro,
31 cents) apmērā projekta „DaudzdzīvokĜu māju iekšpagalmu labiekārtošana Bauskā”
realizācijai - daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām CeriĦu ielā 2, Biržu ielā 10 un
Dārza ielā 13/A, Bauskā piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 4001 005 0196;
4001 005 0188 un 4001 005 0202) labiekārtošanai, t.sk. zālāja sēšanai, bruăa gājēju
celiĦa izbūvei un asfalta seguma remontam.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem EUR 952.31 nodrošināt no iestādei „Bauskas
novada administrācija” sadaĜā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekĜiem.
3. Kontroli par būvdarbu veikšanu uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas atzinums uz 1 lp.
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Par finansējuma piešėiršanu Bauskas pilsētas ielu remontiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceĜu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceĜu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu, likuma „Par valsts budžetu
2014.gadam” 14.panta sestās daĜas 1.punktu, kas pieĜauj pašvaldībai uzĦemties ilgtermiĦa
saistības ceĜu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības līdzfinansējums 2014.gadā
nav mazāks par 20 % kopējām izmaksām un Ħemot vērā Bauskas novada pašvaldības 2014.gada
budžeta prioritātes,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
finansējumu EUR 324 626 pašvaldības ielu infrastruktūras sakārtošanai
1.1. Projekta „Kalna un ZaĜās ielas seguma periodiskās uzturēšanas darbi “
līdzfinansēšanai
EUR 204 049.
1.2. Pašvaldības ceĜu un ielu infrastruktūras uzturēšanai
EUR 120 577
1.2.1. Asfalta ieklāšanai Salātu ielā
EUR 27 325
1.2.2. Asfalta ieklāšanai Baznīcas ielā
EUR 22 990
1.2.3. Asfalta ieklāšanai Parka ielā
EUR 40 325
1.2.4. Līdzfinansējumam Mēmeles ielas seguma virsmas apstrādei EUR 14 940
1.2.5. Līdzfinansējumam 1.maija ielas seguma rekonstrukcijai
EUR 14 997.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai piešėīrumu
no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizĦēmumu 1.maija ielas seguma rekonstrukcijai.
SIA „Projektēšanas birojs KTA” izstrādājis 1.maija ielas seguma rekonstrukcijas
projektu. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2014/016 „1.maija ielas
seguma rekonstrukcija un Pionieru ielas posma no Pilskalna – Krasta ielai seguma
rekonstrukcija”, saskaĦā ar iepirkuma rezultātiem 2014.gada 3.jūlijā noslēgts līgums
ar SIA „MI- 2”, kopējā līguma summa EUR 203 332,91 (t.sk.PVN), tai skaitā
1.maija ielas seguma rekonstrukcija EUR 73 972,67 un Pionieru ielas seguma
rekonstrukcija 129 360,24;
2) iepirkums „Kraujas ielas posma, 1.maija ielas un Pionieru ielas posma no PilskalnaKrasta ielai seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas
numurs BNA 2014/041/ERAF 2.daĜa, saskaĦā ar iepirkuma rezultātiem, 2014.gada
10.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, kopējā līguma
summa EUR 1 936 (t.sk. PVN) , tai skaitā 1.maija ielas seguma rekonstrukcijas
būvuzraudzība EUR EUR 968, Pionieru ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība
EUR 968.
SaskaĦā ar iepirkuma „Bauskas ielu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde un
būvdarbu autoruzraudzības veikšana” 5.daĜas „Desmit ielu seguma rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2013/006/05/TP, rezultātiem
2013.gada 23.aprīlī noslēgts līgums ar SIA „Projektēšanas birojs KTA” „Desmit ielu seguma
rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība” kopējā līguma summa EUR 430,42, tai skaitā 1.maija
ielas seguma rekonstrukcijas autoruzraudzība EUR 43,04.
Kopējās 1.maija ielas seguma rekonstrukcijai plānotās izmaksas sastāda EUR 74 983,71.
Darbu veikšanai nepieciešamais finansējums 20 % - 14 997 euro apmērā tiks nodrošināts no
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekĜiem un 59 987 euro no aizĦēmuma Valsts
kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu, likuma „ Par
valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta sestās daĜas 1 apakšpunktu, kas pieĜauj pašvaldībai
uzĦemties ilgtermiĦa saistības ceĜu, ielu un tiltu investīciju projektiem, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un
galvojumiem 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2014.gadā Ħemt aizĦēmumu EUR 59 987 (piecdesmit deviĦi tūkstoši deviĦi simti
astoĦdesmit septiĦi euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi 1.maija ielas seguma
rekonstrukcijai.
2. Noteikt aizĦēmuma atmaksas termiĦu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizĦēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada marta mēnesī.
3. AizĦēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla
palielināšanai.
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts SIA „VIDES SERVISS” iesniegums „Par SIA
„VIDES SERVISS” pamatkapitāla palielināšanu”. Iesniegumā izteikts lūgums palielināt
kapitālsabiedrības pamatkapitālu par EUR 57 000. Lūgums pamatots ar kapitālsabiedrības
2012.gada 29.marta iesniegumu Nr.01-13/32 „Par uzĦēmuma pamatkapitāla palielināšanas
nepieciešamību”, kurā izteikts priekšlikums deleăēto uzdevumu (ielu, ceĜu un laukumu
uzturēšana) izpildes nodrošināšanai iegādāties ielu uzturēšanas tehniku – specializēto
automašīnu. Tāpat iesniegumā bija izteikts priekšlikums ieguldījumus pamatkapitālā veikt piecos
gados: 2012.gadā - Ls 40 000, 2013.gadā – Ls 40 000, 2014.gadā - Ls 40 000, 2015.gadā – Ls
40 000 un 2016.gadā - Ls 40 000.
Bauskas novada dome ar 2012.gada 26.aprīĜa lēmumu „Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu
SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai” akceptēja specializētās automašīnas
iegādi un piešėīra pamatkapitāla palielināšanai Ls 40 000.
Bauskas novada dome ar 2013.gada 30.maija lēmumu „Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu
SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai” pamatkapitāla palielināšanai piešėīra Ls
40 000.
Specializētā automašīna iegādāta 2013.gada augustā un SIA „VIDES SERVISS”
kredītsaistību līgums ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada septembrim. Vidējā summa, kas
maksājama gadā ir EUR 38 000.
SIA „VIDES SERVISS” turpina veikt līzinga maksājumus par atkritumu savākšanas
automašīnu VOLVO – līzinga termiĦš beidzas 2015.gadā un atlikusī maksājamā summa uz
2014.gada 1.jūliju ir EUR 30 405.95.
2013.gada 18.jūnijā noslēdzās SIA Bauskas namsaimnieks” un SIA „VIDES SERVISS”
reorganizācijas process, kā rezultātā SIA „Bauskas namsaimnieks” beidza pastāvēt bez
likvidācijas un tās tiesības un saistības pārĦēma SIA „VIDES SERVISS”. PārĦemto saistību
skaitā ietilpa arī SIA „Bauskas namsaimnieks” parāds SIA „VIDES SERVISS” par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu - Ls 32 864.93.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daĜas 1.punktu, 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daĜām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daĜas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās
SIA „VIDES SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu Pārupes, Īslīces un Stacijas
ielās Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Īslīces ūdens”.
Projekta „Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un Stacijas
ielā” ietvaros Īslīces pagasta Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā ir izbūvēti ūdensvada un
kanalizācijas tīkli un sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacija. Izbūvētā ūdensvada kopgarums 588
metri, izbūvētās sadzīves kanalizācijas kopgarums 380 metri. Projekta īstenotājs – Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”,
līdz ar to, ir lietderīgi šos
izbūvētos inženiertīklus nodot valdījumā – bezatlīdzības lietošanā ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniedzējai šajās teritorijās – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Īslīces ūdens”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daĜas 5.punktu, 5.panta trešo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Īslīces ūdens” tās pamatdarbības nodrošināšanai - ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanai projekta „Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā” rezultātā izbūvētās inženiertehniskās komunikācijas (viena sadzīves
kanalizācijas sūkĦu stacija, ūdensvads - 588 metri, sadzīves kanalizācija - 380 metri), kuru
vērtība ir EUR 149 426.55 (simt četrdesmit deviĦi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un
55 centi).
2. Noteikt, ka projekta „Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā” rezultātā izbūvētās inženiertehniskās komunikācijas SIA „Īslīces ūdens” ir
tiesības izmantot tai deleăēto uzdevumu – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšanai Bauskā Pārupes, Īslīces un Stacijas ielās.
3. Noteikt, ka SIA „Īslīces ūdens” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minēto inženiertehnisko tīklu
vai to daĜu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas novada domes
lēmuma un tas atdodams atpakaĜ Bauskas novada pašvaldībai, ja netiek izmantots atbilstoši
piešėīruma mērėim, kā arī SIA „Īslīces ūdens” reorganizācijas, likvidācijas vai
maksātnespējas gadījumā.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

