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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 2.p.

Par Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Uzklausot pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja R.Ābelnieka ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 46.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Iecelt 2014.gada 3.novembrī Līgu Vasiļausku (personas kods X) Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas amatā.
2. Noteikt Līgai Vasiļauskai mēnešalgu 1146 euro un pārbaudes laiku – trīs mēneši.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 3.p.

Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 31.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
ievēlēt Bauskas novada domes deputāti Aiviju Kursīti Finanšu komitejā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 4.p.

Par izmaiņām Vides un attīstības komitejas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 31.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
ievēlēt Bauskas novada domes deputātu Uldi Kolužu Vides un attīstības komitejā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 5.p.

Par izmaiņām Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un
darba grupās,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciālisti Sandru Kazāku.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 6.p.

Par izmaiņām Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un
darba grupās,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Samazināt Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas
locekļu skaitu no 6 uz 5.
2. Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijā
Bauskas Kultūras centra pasākumu producentu Jāni Dūmiņu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 7.p.

Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzību
Bauskas novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam ir Bauskas novada domes
apstiprināts dokuments, kurā definēts Bauskas novada nākotnes redzējums, ilgtermiņā
sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi 7 gadu periodam.
Lai nodrošinātu Bauskas novada attīstības novērtēšanas iespējas un noteiktu, kā tiek
īstenota attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana, ir izstrādāta Attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības sistēma, kas nodrošinās iespēju:
novērtēt pašvaldības attīstību kopumā;
novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu;
demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to sabiedrību,
politiķus un citas ieinteresētās puses;
identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgo lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.18 „Kārtība, kādā tiek īstenota
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izpildes
uzraudzība”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2014.gada 30.oktobra lēmumu
(prot.Nr.22, 7p.)

NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

Nr.18

Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un Bauskas novada attīstības programmas izpildes uzraudzība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
73.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vispārējo kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldībā tiek nodrošināta plānošanas dokumentu – Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas (turpmāk – Programmas)
uzraudzības sistēmas (turpmāk – US) īstenošana, informācijas aprite starp Bauskas
novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā arī sagatavots pārskats par
Programmas īstenošanu (turpmāk – Pārskats).
Noteikumos lietoti šādi termini:
ārējas institūcijas – jebkura institūcija, kas nav Bauskas novada pašvaldības
struktūrvienība vai iestāde un kas piegādā datus un informāciju, kā arī veic nepieciešamos
apsekojumus vai pētījumus US īstenošanai;
eksperts – ārējais eksperts, kas sniedz komentārus par stratēģisko mērķu izpildi;
mērķu rādītāji – kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kas raksturo Programmā paredzēto
stratēģisko mērķu izpildi;
novērtēšana (novērtējums) – Bauskas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu
rīcības un sasniegto rezultātu atbilstības Programmā izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem novērtēšana;
projekts – jebkurš pasākumu kopums, kura finansējums vai līdzfinansējums ir paredzēts
Bauskas novada pašvaldības budžetā;
rezultatīvie rādītāji – stratēģisko mērķu un darbības rādītāji, kas ir uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas pamatā. Izmantojot rezultatīvos rādītājus, tiek novērtēti rezultāti un
sasniegumu progress saskaņā ar Programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
stratēģiskie mērķi – Stratēģijā izvirzītie ilgtermiņa stratēģiskie mērķi;

2.8.
3.

stratēģiskie uzdevumi – Stratēģijā izvirzītie ilgtermiņa stratēģiskie uzdevumi ilgtermiņa
stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Noteikumu mērķis ir standartizēt un unificēt Programmas ieviešanas efektivitātes un
progresa izvērtēšanas procesu.
II. Uzraudzības sistēmas īstenošana

4.

Uzraudzība ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude.

5.

US tiek izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas
attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
US īstenošanas procesā iegūtā informācija ir pamats Bauskas novada pašvaldības
darbības novērtēšanas veikšanai atbilstoši Programmā izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem.
US nodrošina sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par
attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem;
Galvenie US īstenošanas principi:
vienkāršības princips;
uzraudzības sistēmas pakāpeniskas attīstības un pilnveidošanas princips;
visaptverošā vērtējuma princips.
US funkcijas:
novērtēt un uzraudzīt stratēģisko uzdevumu un mērķu īstenošanu;
reizi gadā sagatavot Pārskatu par Programmas īstenošanu.
Lai īstenotu US funkcijas, ir šādi uzdevumi:
noteikt pārmaiņas novada sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā;
noteikt, vai Programmas tiek īstenota atbilstoši plānotajām darbībām;
demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus;
nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses;
identificēt jaunas problēmas un iespējas, kurām veltīt tālāko izpēti un darbības;
sniegt pamatotus priekšlikumus Programmas aktualizācijai;
sekmēt Bauskas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību koordinētu darbību;
nodrošināt pilsētas attīstības novērtēšanas iespējas.
Uzraudzības sistēmas elementi ir uzraudzības rādītāji un institūcijas, kas veic attīstības
programmas uzraudzību.
Uzraudzības rādītāji iedalās teritorijas attīstības (impact) rādītājos, politikas rezultātu
(outcomes) rādītājos un darbības rezultātu (outputs) rādītājos.
Pārskatam nepieciešamo informāciju atbilstoši savai kompetencei sagatavo Bauskas
novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības (1.pielikums) saskaņā ar Pārskata
sagatavošanas shēmu (2.pielikums).
Par US īstenošanu ir atbildīga Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” (turpmāk – BNA).
Lai nodrošinātu US efektīvu darbību, Bauskas novada pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības vadītājs norīko par US īstenošanu atbildīgo personu (turpmāk –
koordinators) un informē BNA. Koordinatora maiņas gadījumā nekavējoties tiek iecelts
jauns koordinators, par ko, nosūtot rīkojuma kopiju, tiek informēts BNA trīs darba dienu
laikā kopš izmaiņas stājušās spēkā.
Koordinators:
piedalās darba grupās un citos ar US īstenošanu saistītajos pasākumos;
veic citus pienākumus, kas paredzēti šajos noteikumos un citos Bauskas novada
pašvaldības (turpmāk – BND) normatīvajos aktos.

6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
16.1.
16.2.
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III. Informācijas aprite Pārskata sagatavošanai
BNA katru gadu sagatavo Pārskatu.
BNA sagatavotās un izpilddirektora apstiprinātās informācijas pieprasījuma veidlapas
tiek izsūtītas koordinatoriem aizpildīšanai.
19.
Par veidlapu aizpildīšanu un nosūtīšanu BNA ir atbildīgs attiecīgais koordinators.
20.
Bauskas novada pašvaldības struktūrvienības vai iestādes vadītājam ir pienākums
nepieciešamo informāciju darīt pieejamu koordinatoram, lai varētu aizpildīt Pārskatam
nepieciešamās informācijas pieprasījumu, kā arī pēc koordinatora lūguma iecelt
koordinatora palīgu Pārskatam nepieciešamās informācijas sagatavošanai.
21.
Koordinators aizpilda veidlapas, sniedzot šādu informāciju:
21.1. uzdevumu ietvaros veiktās aktivitātes;
21.2. US rezultatīvie rādītāji;
21.2.1. mērķu rādītāji;
21.2.2. darbības rādītāji;
21.3. statistiskā informācija;
21.4. projektu rādītāji;
21.5. iestāžu veikto un plānoto pētījumu saraksts.
22.
BNA izpilddirektora apstiprinātās veidlapas tiek nosūtītas struktūrvienībām, institūcijām,
iestādēm un sabiedrībām katru gadu līdz 30.decembrim.
23. Mēneša laikā (30 kalendārās dienas) no saņemšanas dienas koordinators aizpilda atsūtītās
veidlapas un elektroniski nosūta tās BNA pirmreizējai caurlūkošanai.
24.
BNA izvērtē aizpildītās veidlapas un lemj par to pieņemšanu vai nosūtīšanu
koordinatoram informācijas papildināšanai.
25.
Ja BNA konstatē nepilnības aizpildītajās veidlapās, tad nosūta tās atpakaļ koordinatoram
papildināšanas. Koordinatoram ir pienākums 10 darba dienu laikā no saņemšanas dienas
veikt BNA norādītos papildinājumus un elektroniski nosūtīt veidlapas atpakaļ BNA.
26.
Kad veidlapas ir papildinātas atbilstoši BNA norādījumiem un BNA ir atzinusi
papildinājumus ar atbilstošiem un pietiekamiem, koordinators aizpildītās un Bauskas
novada pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītāja apstiprinātās veidlapas papīra
formā līdz 1.martam nosūta BNA.
27.
Lai iegūtu ārēju vērtējumu par Pārskatā apkopotajām Bauskas novada pašvaldības
veiktajām darbībām pārskata gadā, BNA var piesaistīt ekspertus, kas atbilstoši savai
pārstāvētajai nozarei novērtē un sniedz komentārus un priekšlikumus (tēžu veidā) par
stratēģisko mērķu izpildi.
17.
18.

IV. Pārskatu sagatavošana
Pārskatu sagatavo divos posmos, sākotnēji sagatavo Pārskata starpposma atskaiti un pēc
tam – Pārskata gala atskaiti atbilstoši pievienotajam grafikam (3.pielikums).
29.
Pārskata starpposma atskaites sagatavošana:
29.1. Pārskata starpposma atskaite tiek izstrādāta līdz katra gada 30.jūnijam. Ja 30.jūnijs ir
brīvdiena vai svētku diena, Pārskata starpposma atskaitei jābūt izstrādātai līdz nākamās
darba dienas beigām;
29.2. par Pārskata starpposma atskaites izstrādāšanu ir atbildīga BNA.
30.
Pārskata gala atskaites sagatavošana:
30.1. Pārskata gala atskaite sastāv no Pārskata starpposma atskaites, kas tiek papildināta ar
trūkstošajiem mērķu rādītājiem, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, ekspertu vērtējumu, kā
arī ar novērtējuma un secinājumu daļām;
28.

3

30.2. par Pārskata gala atskaites izstrādāšanu ir atbildīga BNA;
30.3. Pārskata gala atskaite tiek izstrādāta līdz katra gada 30.septembrim. Ja 30.septembris ir
brīvdiena vai svētku diena, Pārskata gala atskaitei jābūt izstrādātai līdz nākamās darba
dienas beigām;
30.4. Izpilddirektors apstiprina sagatavoto Pārskata gala atskaiti un lemj par tās iesniegšanu
Vides un attīstības komitejai;
30.5. Vides un attīstības komiteja izskata Pārskata gala atskaiti un lemj par tās virzīšanu
apstiprināšanai domes sēdē;
30.6. Dome apstiprina Pārskata gala atskaiti;
30.7. ja Pārskata gala atskaite netiek apstiprināta, tā tiek nodota atpakaļ BNA labošanai un
papildināšanai;
30.8. Domes apstiprinātā Pārskata gala atskaite elektroniskā formā tiek ievietota Bauskas
novada pašvaldības mājaslapā.
V. Programmas papildināšana
31.

32.

33.

Īstenojot US, Bauskas novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm ir tiesības
iesniegt priekšlikumus (un to pamatojumus) par izmaiņām Stratēģijā, nosūtot tos BNA
apkopošanai un izvērtēšanai.
Izstrādājot jaunu Programmu vai veicot grozījumus esošajā Programmā, BNA Bauskas
novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegtos priekšlikumus iekļauj kopējā
iesniegto priekšlikumu sarakstā.
Dome lemj par Programmas papildināšanai iesniegtajiem priekšlikumiem.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Uzraudzības sistēmas (US) īstenošanā iesaistīto iestāžu un
struktūrvienību/amatpersonu pienākumi
Institūcija/amatpersona
Bauskas novada dome
Bauskas novada administrācija

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pašvaldības izpilddirektors

Bauskas novada pašvaldības
struktūrvienības vai iestādes vadītājs

Bauskas novada pašvaldības
struktūrvienības vai iestādes
koordinators

Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāji

Pienākumi
Apstiprina ikgadējo US Pārskata gala atskaiti par Programmas
īstenošanu
Izskata Pārskata gada atskaiti un lemj par tās virzīšanu
apstiprināšanai domes sēdē.
Veic regulāru US informācijas sistēmas uzturēšanu un
aktualizēšanu.
Izstrādā, sagatavo un izsūta Pārskatam nepieciešamās
informācijas pieprasījuma veidlapas.
Veic analīzi un sagatavo Pārskata starpposma atskaiti.
Savāc un apkopo informāciju no ārējām institūcijām.
Veic analīzi un sagatavo Pārskata gala atskaiti.
Apstiprina:
- Pārskatam nepieciešamās informācijas pieprasījuma
veidlapas;
- Apstiprina sagatavoto Pārskata gala atskaiti un lemj par tās
iesniegšanu Vides un attīstības komitejai.
Norīko par US īstenošanu atbildīgo personu-koordinatoru un
informē par to BNA.
Apstiprina koordinatora aizpildītās Pārskatam nepieciešamās
informācijas pieprasījuma veidlapas pirms to sūtīšanas BNA.
Aizpilda Pārskatam nepieciešamās informācijas pieprasījuma
veidlapas:
- iesniedz
savas
Bauskas
novada
pašvaldības
struktūrvienības vai iestādes vadītājam apstiprināšanai;
- veic korekcijas, ja nepieciešams;
- nosūta BNA.
Pēc BNA pieprasījuma sniedz informāciju par savas iestādes
vai struktūrvienības veiktajiem un plānotajiem pētījumiem.
Sniedz ikgadējo Pārskatu par īstenotajiem projektiem
(uzsāktie, procesā esošie, pabeigtie) un to atbilstību
stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem.

Eksperti

Sniedz komentārus par stratēģisko mērķu izpildi.

Ārējās institūcijas

Sniedz BNA pieprasīto, US īstenošanai nepieciešamo
informāciju.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2.pielikums

RD PAD

Uzraudzības sistēmas (US) īstenošana
Sagatavo un izsūta Pārskatam
nepieciešamās informācijas
pieprasījuma veidlapas

Akceptē un izskata aizpildītās un
apstiprinātās Pārskatam nepieciešamās
informācijas pieprasījuma veidlapas

Jā

Veic analīzi un
sagatavo Pārskata
starpposma atskaiti

Veic korekcijas
Pārskata starpposma
atskaitē

Veic analīzi un
sagatavo
Pārskata gala
atskaiti

Veic korekcijas
Pārskata gala
atskaitē

Aizpilda Pārskatam
nepieciešamās informācijas
pieprasījuma veidlapas

Projektu vadītāji sagatavo un
sniedz projektu rādītājus

Veic korekcijas Pārskatam
nepieciešamās informācijas
pieprasījuma veidlapās

Apstiprina aizpildītās Pārskatam nepieciešamās
informācijas pieprasījuma veidlapas

Apstiprina Pārskata gala atskaiti

Piegādā datus un informāciju, veic nepieciešamos
apsekojumus vai pētījumus, sniedz komentārus par
stratēģisko mērķu izpildi

Nē

Nē

Jā
Nē

Vides un
attīstības
komiteja

Ārējās
institūcijas/
eksperti

Nē

Nē

Izpilddirektors

BNA
Struktūrvienības
vai
iestādes
vadītājs

BNA
struktūrvienības vai
iestādes
koordinators

Nē

Izskata Pārskata
gala atskaiti
Jā
Izskata Pārskata
gala atskaiti
Jā

6

Bauskas
novada
dome

Apstiprina Pārskata
gala atskaiti

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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3.pielikums
Programmas uzraudzības sistēmas (US) Pārskata sagatavošanas grafiks
Nr.
p.k.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Darbības, pasākumi
US informācijas sistēmas uzturēšana un
aktualizēšana
Pārskatam nepieciešamās informācijas
pieprasījuma veidlapu sagatavošana un
izsūtīšana struktūrvienībām un iestādēm
Pārskatam nepieciešamās informācijas
gatavošana un apstiprināšana pie
struktūrvienības vai iestādes vadītāja
Sagatavotās un struktūrvienības vai iestādes
vadītāja apstiprinātās Pārskatam
nepieciešamās informācijas nosūtīšana BNA
Regulāra iedzīvotāju aptauja, datu apstrāde un
nodošana BNA
Statistikas datu pieprasījums ārējām
institūcijām
Statistikas datu saņemšana no ārējām iestādēm
Projektu datu analīze un nodošana
Pārskata starpposma atskaites sagatavošana
Pārskata gala atskaites sagatavošana
Pārskata gala atskaites iesniegšana
izpilddirektoram apstiprināšanai

12.

Pārskata gala atskaites izskatīšana

13.

Pārskata gala atskaites apstiprināšana
Apstiprinātās Pārskata gala atskaites nodošana
Bauskas novada pašvaldības struktūrvienībām
un iestādēm, kā arī publiskai pieejai

14.

Īstenotājs

Gada mēneši
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

BNA
BNA
Struktūrvienības
koordinators
Struktūrvienības
koordinators
Ārējā institūcija
BNA
BNA
BNA
BNA
BNA
BNA
Vides un attīstības
komiteja
Dome
BNA

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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II

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 8.p.

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ELFLA projektam „Kultūras tradīciju
veicināšana un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.oktobrī saņemts biedrības „Bauskas
sākumskolas padome” iesniegums, kurā lūgts nodrošināt līdzfinansējumu 10 % apmērā
projektam „Kultūras tradīciju veicināšana un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā”
(turpmāk – Projekts). Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk - ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Lauku
atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 26.09.2014. ir pieņēmusi
lēmumu Nr.06.6-11/14/1161 par projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000007 iesnieguma
apstiprināšanu. Projekta mērķis ir tautas tērpu iegāde Bauskas sākumskolas skolēnu tautisko deju
kolektīvam „Odziņa” un Aivas Skalderes deju kolektīvam. Projekta kopējās izmaksas EUR
7 178,25.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas sākumskolas padome” projektu „Kultūras tradīciju veicināšana
un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām
izmaksām jeb EUR 717,83 no iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmā
„Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 9.p.

Par ciema statusa atcelšanu un adrešu maiņu.
Saskaņā Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 15.20.apakšpunktu ciema statusu zaudējis Bauskas novada Dāviņu pagasta
Bruknas ciems (adrešu klasifikatoru kods 100111348).
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka ciema
statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Tām apdzīvotajām
vietām, kam tiek noņemts ciema statuss, plānojumā tiek saglabāts vietvārds.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 29., 30., 39.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt ciema statusu Bauskas novada Dāviņu pagasta apdzīvotajai vietai „Brukna”.
2. Nekustamā īpašuma „Brukna”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 007 0009,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 007 0009 un ēkām uz tās mainīt adresi no
„Brukna”, Brukna, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikatora kods
104058506) uz „Brukna”, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936.
3. Nekustamā īpašuma „Bulūži”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 003 0012,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0012 un ēkām uz tās mainīt adresi no
„Bulūži”, Brukna, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikatora kods
101145607) uz „Bulūži”, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936.
4. Nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 007 0038,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 007 0038 un ēkām uz tās mainīt adresi no
„Grantiņi”, Brukna, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikatora kods
104050411) uz „Grantiņi”, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936.
5. Nekustamā īpašuma „Lielbajāri”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 007
0022, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 007 0022 un ēkām uz tās mainīt adresi no
„Lielbajāri”, Brukna, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikatora kods
102715533) uz „Lielbajāri”, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936.
6. Nekustamā īpašuma „Līči 2”, Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056 007 0050,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 007 0050 un ēkām uz tās mainīt adresi no „Līči
2”, Brukna, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936 (adrešu klasifikatora kods 104865834) uz
„Līči 2”, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3936.

7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" Kancelejai
lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 10.p.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732
„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, ar 2 balsīm „atturas” (A.Novickis, M.Ruža), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā” triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”
uz 7 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, Bauskas novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
12.punktu un 16.1 punktu ,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.20 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas
novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.20 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Bauskas novadā” uz 5 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas sākumskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 21.oktobrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 2014.gada 17.oktobra iesniegums
Nr.1-12/29, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu EUR 590 (pieci simti deviņdesmit
euro) apmērā 2 portatīvo digitālo datu kameru iegādei.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ievērojot
2014.gada budžetā iedalīto finansējumu 2 portatīvo digitālo datu kameru iegādei no valsts
aizņēmuma, bet neiekļaujot kopējā datortehnikas iepirkumā,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 590 (pieci simti deviņdesmit euro) Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 2 portatīvo digitālo datu kameru iegādei.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes „Bauskas Kultūras centrs” iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas
Kultūras centrs” iestādes pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasākuma
rezultātā tiks izbūvētas Bauskas Kultūras centra 1.stāva telpas apmeklētāju apkalpošanai, kas
nodrošinās Bauskas Kultūras centra un Bauskas Centrālās bibliotēkas pakalpojumu saņemšanu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šim mērķim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem”
ietvaros iestādes budžetā ir piešķirts finansējums EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). Ņemot
vērā iepirkuma BKC2014/001; BKC 2014/002; BKC2014/003 un TI/BKC/2014/001 rezultātus,
visu darbu veikšanai ir nepieciešams papildu finansējums EUR 18 222 (astoņpadsmit tūkstoši
divi simti divdesmit divi euro). Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
2014.gada budžeta investīciju plānā ir aktivitāte „Lielās zāles un skatuves remonta
mākslinieciskā gaismojuma un tehnoloģisko iekārtu renovācijas tehniskais projekts” par kopējo
summu 20 144 euro. Ievērojot to, ka 1.stāva pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem ar īpašām
vajadzībā ir aktuālāka, ir izteikts lūgums plānotos līdzekļus novirzīt nepieciešamo darbu
veikšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu EUR 18 222 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro) Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” 1.stāva pieejamības uzlabošanai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktorei Ilvai
Vansovičai slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkumu procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, ievērojot Bauskas novada administrācijas izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2014/052 „Ielu
apgaismojuma izbūve Mežotnes pagastā Bauskas novadā” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 27 242 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi
euro) Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” ielu
apgaismojuma izbūvei Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā.
2. Atļaut iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” noslēgt iepirkuma līgumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā
„Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei”
Bauskas novada dome, ievērojot iepirkuma Nr.BNA 2014/067 „Remontdarbu veikšana
Bauskas novada iestādēs” 4.daļas „Garāžas remonts Pils ielā 12, Mežotne, Mežotnes pagasts”
rezultātus, 2014.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Mežotnes pagasta pārvaldei”.
Ar minēto lēmumu remontdarbu veikšanai iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” tika
piešķirts finansējums EUR 16 033 (sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro).
Iepirkuma uzvarētāja SIA „PRO DEV” ir atteikusiesnoslēgt līgumu.
Nākamā pretendenta, kurš ir uzaicināms noslēgt iepirkuma līgumu, SIA „Garlics”
piedāvātā līgumcena ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 18 171 (astoņpadsmit tūkstoši simt
septiņdesmit viens euro).
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
Izteikt Bauskas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmuma „Par papildu finansējuma
piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei” 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. EUR 18 171 (astoņpadsmit tūkstoši simt septiņdesmit viens euro) remontdarbu
veikšanai pagasta pārvaldes garāžai - materiālu noliktavai, lai nodrošinātu ēkas saglabāšanu
un turpmāku ekspluatāciju”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla palielināšanai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” 2014.gada
7.oktobra iesniegums Nr.1.17./62, kurā norādīts, ka sakarā ar būvdarbiem Rīgas ielā, Bauskā,
starp dzīvojamām mājām Rīgas ielā Nr.58 un Nr.60 jāveic sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas ar ielas pievadiem, lokālo sūkņu staciju un spiedvadu ar pieslēgumu tuvākajam pilsētas
kanalizācijas tīklam Biržu ielā izbūve.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” 2014.gada
7.oktobra iesniegums Nr.1.17./63, kurā norādīts, ka sakarā ar būvdarbiem 1.maija ielā, Bauskā,
bija nepieciešams novadīt augstos gruntsūdeņus un virszemes ūdeņus pilsētas lietusūdens
kanalizācijas sistēmā. Šī projekta ietvaros tika izstrādāti papildu risinājumi par lietusūdens
novadīšanu uz Uzvaras ielā esošo lietusūdens kanalizācijas sistēmu. Otrs papildu risinājums
lietusūdens novadīšanai ir jaunas lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve Pilskalna ielā, Bauskā
posmā no 1.maija ielas līdz Parka ielai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatkapitāla palielināšanai EUR 53 738
(piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro), tajā skaitā:
1) 80 metru garas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ierīkošanai Rīgas ielas,
Bauskā posmā no dzīvojamās mājas Rīgas ielā 58 līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60,
lokālās sūkņu stacijas, un spiedvada izbūvei 95 metru garumā ar pieslēgumu pilsētas
kanalizācijas tīkliem Biržu ielā EUR 15 829 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit
deviņi euro);
2) lietusūdens novadīšanas kolektora 60 metru garumā ar divām lietus notekūdeņu
uztvērējakām „Akva drein” izbūvei 1.maija ielā, Bauskā un pieslēguma ierīkošanai pie
esošā lietusūdens kanalizācijas kolektora Uzvaras ielā EUR 9 461 (deviņi tūkstoši četri
simti sešdesmit viens euro);
3) 125 metru garas lietusūdens novadīšanas sistēmas Pilskalna ielā, Bauskā posmā no
1.maija ielas līdz Parka ielai, izbūvei EUR 28 448 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti
četrdesmit astoņi euro).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija”
Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Transporta nodaļas pieprasījumu papildu finansējuma piešķiršanai Bauskas
novada autoparka uzturēšanai, pārvadājumu un atlīdzības nodrošināšanai.
Ir veikta analīze par Bauskas novada autoparka izmantošanu un budžeta izpildi par
periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 22.oktobrim un paredzamo izlietojumu līdz gada
beigām. 2014.gadā Bauskas novadā ir audzis pašpārvadājumu apjoms un, lai nodrošinātu
transporta pašpārvadājuma pakalpojumus līdz gada beigām, papildu nepieciešams piešķirt EUR
10790 (desmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro) transportlīdzekļu vadītāju atalgojuma
nodrošināšanai, EUR 4217 (četri tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro) virsstundu samaksai,
EUR 2395 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro) darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajai iemaksai.
2014.gadā Bauskas novadā ir audzis arī transporta ārpakalpojuma izmantošanas apjoms
un, lai nodrošinātu transporta ārpakalpojumus līdz gada beigām, papildus nepieciešams piešķirt
EUR 2000 (divi tūkstoši euro).
Bauskas novada administrācijas Transporta nodaļa administrē pašvaldības iestāžu rīcībā
nodoto transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remontus. Izvērtējot transportlīdzekļu tehnisko
stāvokli, papildus remontiem un rezerves daļu iegādei nepieciešams piešķirt EUR 5000 (pieci
tūkstoši euro), saimniecisko materiālu un ziemas riepu iegādei nepieciešams piešķirt EUR 3438
(trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro).
Līdz 2014.gada beigām Bauskas novada autoparka uzturēšanai, pārvadājumu un
atlīdzības nodrošināšanai papildus nepieciešami EUR 27840 (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit euro).
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), ar 1 balsi „pret” (J.Landorfs), ar 3 balsīm „atturas” (V.Čačs, A.Novickis,
J.Rumba), nolemj:
Piešķirt papildus finansējumu EUR 27840 (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit euro) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta
programmai „Autotransports” no līdzekļu ekonomijas budžeta programmas „Pašvaldības budžeta
parāda darījumi” finansēšanas sadaļā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības autotransporta parka
optimizācijas darba grupu
Iepriekšējās domes pilnvaru laikā ar domes sēdes lēmumu tika izveidota un darbojās
pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba grupa, kuras pilnvaras beidzās 2013.gada
31.decembrī.
Darba grupa izskatīja jautājumus un sniedza domei priekšlikumus par transportlīdzekļu
atsavināšanu un jaunu transportlīdzekļu iegādi, par transportlīdzekļu vadītāju atlīdzības sistēmas
noteikšanu, skolēnu pārvadājumiem un citiem transporta jomas jautājumiem. Izskatāmo
jautājumu loks bija plašs, jo Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir ievērojams transportlīdzekļu
skaits – pavisam 83 transportlīdzekļu vienības, tajā skaitā autobusi, vieglās pasažieru
automašīnas, to piekabes u.c.
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 17.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišķu 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 vai
arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.
Bauskas novada dome 2014.gada 28.augustā pieņēma lēmumu „Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”. Ar šo
lēmumu iestādei „Bauskas novada administrācija” tika piešķirts papildu finansējums EUR 41359
(četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit deviņi euro) autoparka uzturēšanai, pārvadājumu
un atlīdzības nodrošināšanai.
2014.gada 30.oktobra domes sēdes darba kārtībā iekļauts arī jautājums par papildu
finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija” EUR 27 840 (divdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro). Finansējums paredzēts pašvaldības autoparka
uzturēšanai (transportlīdzekļu vadītāju atlīdzībai, transporta ārpakalpojumiem, transportlīdzekļu
tehniskajām apkopēm, remontiem un rezerves daļu iegādei).
Ievērojot minētos apstākļus, secināms, ka pašvaldības autoparka uzturēšanas jautājumos
ir problēmas un tās ir nepieciešams atrisināt.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības Autotransporta parka optimizācijas darba grupu šādā
sastāvā:

Darba grupas vadītājs:
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba grupas locekļi:
1. Māra Bauvare - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļas metodiķe;
2. Andris Juškevics - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Transporta nodaļas vadītājs;
3. Jānis Kalinka - Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors;
4. Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts;
5. Mārīte Ķikure – Bauskas novada domes deputāte;
6. Aigars Vērmanis - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomists.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus – izskatīt jautājumus un iesniegt domei priekšlikumus
par:
2.1. autotransporta parka uzturēšanu un atjaunošanu (transportlīdzekļu atsavināšana, jaunu
transportlīdzekļu iegāde, transportlīdzekļu remontiem nepieciešamā finansējuma
plānošana);
2.2. autotransporta parka uzturēšanai un pārvaldīšanai nepieciešamo personālu un tā darba
samaksu;
2.3. skolēnu pārvadājumiem;
2.4. citiem būtiskiem jautājumiem attiecībā uz transporta jomu.
3. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
3.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
3.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekļiem;
3.3. lēmumus darba grupa pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi,
izšķirošā balss lēmuma pieņemšanā ir darba grupas vadītājam;
3.4. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kanceleja.
4. Noteikt darba grupas darbības termiņu – 2015.gada 30.jūnijs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju
sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 14.oktobrī saņemts Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija (SOS BCA) iesniegums ar aicinājumu pagarināt 06.08.2012. starp Bauskas novada
domi un SOS BCA noslēgto sadarbības līgumu 3-37.40/5 par projekta „Ģimeņu stiprināšana un
atbalsts Bauskas novadā” uzsākto aktivitāšu, kuras vērstas uz Bauskas novada sociālajam riskam
pakļauto ģimeņu atbalstu un stiprināšanu, nodrošinot 2015.gadā Bauskas novada pašvaldības
sadarbību un līdzfinasējumu (tai skaitā telpas kā mantisko ieguldījumu) EUR 17 502 apmērā.
Kopējais projekta finansējums ir EUR 63 700, no tā SOS BCA finansējums 73 % jeb EUR
46 198.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 15.panta 7.un 23. punktu, lai
paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Turpināt 2015.gadā sadarbības partnerību ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija” projektā „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, kas vērsts uz
sociālās atstumtības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 27 % apjomā jeb EUR 17 502 (septiņpadsmit
tūkstoši pieci simti divi euro), tai skaitā mantisko ieguldījumu EUR 1365,96 (viens
tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro, 96 centi) apmērā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram, organizējot Bauskas novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam izstrādāšanu, iekļaut budžetā finansējumu lēmuma
2.punktā noteiktajā apmērā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 20.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk Iestāde) ir izteikusi priekšlikumu Iestādes darbības pilnveidošanai veikt grozījumus Iestādes
nolikumā.
Lai Iestādes darbība tiktu organizēta efektīvāk un lietderīgāk izmatoti finanšu līdzekļi, ir
nepieciešams izveidot Iestādē amata vienību „sociālais darbinieks darbam ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem”, divas amata vienības „sociālais darbinieks”, 0,5 slodzi
„psihologs” un likvidēt trīs amata vienības „sociālās palīdzības organizators”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, ar 2 balsīm „atturas” (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumā šādus grozījumus:
1.1.izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Dienestam ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapas,
norēķinu konti kredītiestādēs”;
1.2. aizstāt 10.2.apakšpunktā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „personām ar invaliditāti”;
1.3.aizstāt 31.3.apakšpunktā vārdus „speciālām vajadzībām” ar vārdiem „funkcionāliem
traucējumiem”;
1.4.izteikt 1.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēmu” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu;
1.5. izteikt 2.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” jaunā
redakcijā saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmuma 1.4. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā:
1. 1.pielikums „ Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma” uz 1 lp.
2. 2.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma

Dienesta vadītājs

Dienesta vadītāja vietnieks
Sociālie darbinieki darbam ar
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Sociālie darbinieki darbam ar
ģimeni un bērniem

Sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām

Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar atkarības problēmām

Sociālie darbinieki

Ielu strādnieks
Psihologs

Sociālais aprūpētājs

Ergoterapeits

Tehniskie darbinieki

Aprūpētāji

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 30.oktobra lēmumu (prot.Nr.22, 20.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.
3.

Vadītājs
Vadītāja vietnieks
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar atkarības
problēmām
Sociālais darbinieks darbam
ar personu grupām
Sociālais darbinieks
(Bauska)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
(Bauska)
Sociālais darbinieks
(Brunava)
Sociālais darbinieks
(Ceraukste)
Sociālais darbinieks (Gailīši)
Sociālais darbinieks (Dāviņi)
Sociālais darbinieks (Code)
Sociālais darbinieks (Īslīce)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem (Īslīce)
Sociālais darbinieks
(Mežotne)
Sociālais darbinieks
(Vecsaule)
Sociālais darbinieks
Psihologs
Ergoterapeits
Lietvedis
Aprūpētājs
Sociālais aprūpētājs
Ēkas uzraugs
Apkopējs
Aprūpētājs
Sētnieks

1IVA
1 IIB
39 III

13
12
8

1307
1046
787

1
1
2

1307
1046
1574

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

2

1574

39III

8

787

3

2361

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

1

787

39 III
39 III
39 III
39 III
39 III

8
8
8
8
8

787
787
787
787
787

1
1
1
1
1

787
787
787
787
787

39 III

8

787

1

787

39 III

8

810

1

810

39 III
5.1. IIB
5.1 IIB
18.3 III
39 I
39 II
13 IB
13 IA
39 II
13 IA

8
9
9
8
3
5
2
1
5
1

787
836
787
745
418
558
392
327
471
327

3
1,5
1
1
0,5
1
1
1
5
0,75

2361
1254
787
745
209
558
392
327
2355
245

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Ielu strādnieks
Automobiļa vadītājs

13 IA
41 II

1
6

BAUSKAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

2

340
523

1
1

340
523
I.KUBLIŅA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 21.p.

Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu un saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbrīvot 2014.gada 31.oktobrī ārsti Vairu Kūmiņu no Bauskas novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekles amata pienākumu pildīšanas.
2. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli ārsti
Zandu Buku.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 22.p.

Par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 34.punktu un Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
kārtība” 36.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, ar 2 balsīm „atturas” (A.Novickis, J.Rumba), nolemj:
Izveidot Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes
pakāpes pretendentu novērtēšanas komisiju 2014./2015.mācību gadā šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja
vietniece:
Komisijas locekle:

Domes priekšsēdētājs

Ģirts Bernauts, Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļas vadītājs
Olita Vulāne, Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļas metodiķe
Ieva Jaunzeme, Bauskas un Rundāles novada pirmsskolas
pedagogu metodiskās apvienības vadītāja.
R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 23.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos
Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm,
ko finansē no pašvaldības budžeta”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

trešā

daļas

10.punktu,

likuma

Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Papildināt 1.pielikumā pie amata „lietvedis” 1,5 slodzi izglītības iestādēs, kurās izglītojamo
skaits ir vairāk nekā 501.
2. Svītrot 1.pielikumā amatu „vecākais lietvedis”.
3. Izteikt 1.pielikumā skaidrojumu pie amata „lietvedis” šādā redakcijā: „* papildu izglītojamo
skaitam ņem vērā darbinieku skaitu iestādē”.
4. Izteikt 1.pielikuma skaidrojumu pie amata „kasieris” šādā redakcijā: „** izglītības iestādēs,
kuras organizē ēdināšanas pakalpojumus, pēc to izglītojamo skaita, kas nesaņem valsts un
pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumam un darbinieku skaitu, kas izmanto
ēdināšanas pakalpojumus”.
5. Aizstāt 2.pielikumā amata nosaukumu „lietvedis - arhivārs” ar amata nosaukumu „lietvedis”
6. Izteikt 2.pielikumā skaidrojumu pie amata „lietvedis” šādā redakcijā: „** papildus
izglītojamo skaitam ņem vērā darbinieku skaitu iestādē”.
7. Aizstāt 3.pielikumā amata nosaukumu „lietvedis - arhivārs” ar amata nosaukumu „lietvedis”.
8. Izteikt 3.pielikumā skaidrojumu pie amata „lietvedis” šādā redakcijā: „* papildus izglītojamo
skaitam ņem vērā darbinieku skaitu iestādē”.
Pielikumā: 1. 1.pielikums „Amati, kuri tiek noteikti vispārējās izglītības iestādēs pēc izglītojamo
skaita” uz 1 lp.
2. 2.pielikums „Amati, kuri tiek noteikti profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs ņemot vērā izglītojamo skaitu” uz 1 lp.
3. 3.pielikums „Amati, kuri tiek noteikti pirmskolas izglītības iestādē, ievērojot
izglītojamo skaitu” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Amati, kuri tiek noteikti vispārējās izglītības iestādēs,
ievērojot izglītojamo skaitu
(Grozījumi 30.10.2014.)
Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis*
Kasieris**
Laborants (8.–12.kl. no 50 izglītojamajiem)
Laborants ģimnāzijā
Šefpavārs**
Virtuves personāls* (pavārs, pavāra palīgs,
virtuves strādnieks, trauku mazgātājs u.c.)
Ēkas dežurants
Garderobists
Medicīnas māsa ***
Sociālais pedagogs ****
Koncertmeistars sākumskolā, pamatskolā un
vidusskolā
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Informācijas tehnoloģiju administrators****

Darba slodžu skaits, ievērojot izglītojamo
skaitu
Līdz 100 101-250 251-500
501 un
vairāk
1
0,5
1
1
0,5
0,75
1
1,5
0,15
0,25
0,35
0,5
0,5
1
1,5
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
0,25
0,3
-

0,5
0,5
-

1
1
0,75
1
0,5

2
2
1
1
1

-

-

1
1
0,5

1,5
1,5
1

* papildus izglītojamo skaitam, ņem vērā darbinieku skaitu iestādē;
** izglītības iestādēs, kuras organizē ēdināšanas pakalpojumus, pēc to izglītojamo skaita, kas
nesaņem valsts un pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumam un darbinieku skaitu, kas
izmanto ēdināšanas pakalpojumus;
*** izņemot izglītības iestādes, kurām noslēgts līgums ar ģimenes ārsta praksi;
****izņemot izglītības iestādes, kur amata vienība tiek finansēta no ESF projekta līdzekļiem;
***** izņemot izglītības iestādes, kurās datortehnikas tehniskā uzturēšana un
programmnodrošinājums tiek organizēts uz līguma pamata.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

2.pielikums
Amati, kuri tiek noteikti profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, ņemot
vērā izglītojamo skaitu.
(Grozījumi 30.10.2014.)

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis *
Lietvedis**
Kasieris***
Medmāsa Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā
Dežurants Bauskas Mūzikas skolā

Darba slodžu skaits, ņemot vērā izglītojamo skaitu
Līdz 100
101-250
251 un vairāk
0,5
1
1
0,25
0,25
-

0,5
0,25
0,5

0,75
0,25
1

1

1

1

*- izņemot Bauskas Mākslas skolu;
** - papildus izglītojamo skaitam, ņem vērā darbinieku skaitu iestādē;
*** - izņemot Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

2

3.pielikums
Amati, kuri tiek noteikti pirmsskolas izglītības iestādē,
ievērojot izglītojamo skaitu
(Grozījumi 28.08.2014., 30.10.2014.)
Amata nosaukums
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis*
Kasieris
Šefpavārs**
Virtuves personāls
*(pavārs, pavāra palīgs,
virtuves strādnieks,
trauku mazgātājs u.c.)
Veļas pārzinis- šuvējs
Medicīnas māsa
Struktūrvienības vadītājs

Darba slodžu skaits atkarībā no izglītojamo skaita
Līdz 50
51-100
101-200
201- 300 Vairāk par
301
0,75
1
1,5

1
-

1
1

0,25
0,25
1
1,25

0,5
0,5
1
2

0,75
0,5
1
2,5

0,5
0,5
0,5
0,75
0,25
0,5
0,5
1
1
viena amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībās, kura
īsteno pirmsskolas izglītības programmu, ar pirmsskolas
izglītojamo skaitu 70 un vairāk izglītojamie

*- papildus izglītojamo skaitam ņem vērā darbinieku skaitu iestādē;
**- izglītības iestādēs, kuras organizē ēdināšanas pakalpojumu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 24.p.

Par K.S. iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 8.oktobrī saņemts K.S., dzīvesvietas adrese: X,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/1283), kurā izteikts lūgums piešķirt
finansējumu dalībai 3.Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā, kas norisināsies 2014.gadā
no 28.oktobra līdz 30.oktobrim. Konkursa dalības maksa 65 euro. Iesniedzēja, kā Jāzepa Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolas 4.kursa klavierspēles nodaļas audzēkne, ir apstiprināta dalībai
konkursā solo kategorijā grupā SENIORS „C”.
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība,
kādā piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2.apakšpunktam finansējumu citu novadu
izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā
teritorijā un kuri apgūst izglītības programmu, kāda netiek īstenota Bauskas novada izglītības
iestādēs, piešķir finansiālu atbalstu līdz 100 % dalībai pasākumā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2., 3.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt K.S. finansējumu EUR 65 (sešdesmit pieci euro) no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas finanšu līdzekļiem dalībai 3.Rīgas
starptautiskajā jauno pianistu konkursā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 27.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Bauskas
novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 49 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 28.p.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Bauskas siltums”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā siltumapgādi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var
deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā pašvaldība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā
SIA „Bauskas siltums”, reģistrācijas Nr.43603001681. Kapitālsabiedrība izveidota atbilstoši
Bauskas pilsētas domes 2003.gada 16.janvāra lēmumam, pārveidojot Bauskas pilsētas
pašvaldības Siltumtīklu uzņēmumu par SIA „Bauskas siltums” un kuras darbības veidi saskaņā
ar statūtiem ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana.
SIA „Bauskas siltums” komercreģistrā reģistrēta 2003.gada 22.aprīlī.
SIA „Bauskas siltums” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos
pakalpojumus izriet no Bauskas novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā.
SIA „Bauskas siltums” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt
komercdarbību, proti, tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību; deleģētā nozare uzskatāma par stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai
nepieciešami lieli kapitālieguldījumu; deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm
nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
SIA „Bauskas siltums” ir kapitālsabiedrība, kura Bauskas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā – Bauskas pilsētā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu - siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Deleģēt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas siltums” no pašvaldības
autonomās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds izrietošu pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes nodrošināšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā – Bauskas pilsētā, tas ir:
1.1. siltumenerģijas ražošana un piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu ēku,
būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
1.2. siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem
tarifiem;
1.3. siltumapgādes infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija un paplašināšana.
2. Apstiprināt lēmumam pievienoto deleģēšanas līguma projektu.
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 6 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Deleģēšanas līgums Nr.____
Bauskā

2014.gada ___.______________

Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām un Bauskas
novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (turpmāk –
Pašvaldība) un
SIA „Bauskas siltums”, reģistrācijas Nr.43603001681, juridiskā adrese: Dārza iela
8/1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, valdes locekļa Ilmāra Rūša personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Sabiedrība), turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi
saukti Puses,
ņemot vērā Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu „Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA „Bauskas siltums” un likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41. un
46.pantu, ievērojot, ka Pašvaldībai ar likumu noteikts pienākums patstāvīgi veikt savas
autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, piešķirt tiesības lemt par
kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas un deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē, noslēdz šāda satura deleģēšanas
līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets (deleģētie pārvaldes uzdevumi)
1. Pašvaldība deleģē Sabiedrībai veikt un Sabiedrība apņemas saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - komunālo pakalpojumu nodrošināšana, izrietošus
pārvaldes uzdevumus - Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošināt siltumenerģijas
ražošanu, pārvadi un sadali:
1.1. siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;
1.2. siltumenerģijas piegāde, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildi un
karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem, ievērojot ekonomiskos, sociālos, Vides
aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, slēgt līgumus;
1.3. Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste,
piedaloties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt
projektu realizāciju;
1.4. līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto
sabiedrisko pakalpojumu uzskaite;
1.5. apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunu tīklu plānus,
esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti, atjaunot esošos
tīklus;
1.6. izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
1.7. sekot izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši tām veikt nepieciešamos pasākumus savas
kompetences ietvaros;
1.8. atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un
priekšlikumiem) siltumapgādes jautājumos;
1.9. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei.

2. Sabiedrībai ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības attiecībā uz Līgumā minētā sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā.
II. Pušu atbildība, kā arī iespējamā atbildība Līguma izbeigšanas gadījumā
3. Ja Sabiedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai
zaudējumus regresa kārtībā.
4. Izpildot Līgumu, Puses apņemas sadarboties arī ar citām institūcijām atbilstoši savai
kompetencei, lai veicinātu Līguma 1.punktā noteikto uzdevumu pienācīgu izpildi.
5. Puses apņemas savas kompetences ietvaros atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem, kas
saistīti ar Līguma priekšmetu.
III. Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
6. Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem:
6.1. Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamās īpašumā un atbildības robežās esošo tīklu,
iekārtu un sistēmu ekspluatācija un uzturēšana labā tehniskā darba kārtībā atbilstoši
normatīvajiem aktiem;
6.2. realizētie energoefektivitātes veicināšanas un siltumenerģijas zudumu novēršanas
pasākumi;
6.3. savlaicīga rakstisku atbilžu sniegšana par Pārvaldes uzdevumu uz iedzīvotāju un juridisko
personu lūgumiem, sūdzībām, priekšlikumiem vai jautājumiem;
6.4. izstrādāti un realizēti sadarbības projekti un inovācijas projekti Pārvaldes uzdevumu
kvalitātes uzlabošanai;
6.5. Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste
Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes uzlabošanai;
6.6. savlaicīga kvalitatīvu atskaišu, pārskatu, ziņojumu u.c. informācijas iesniegšana
Pašvaldībai.
7. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti arī pēc citiem
kritērijiem, kuri nav minēti, bet kuri atbilst labas pārvaldības principam.
IV. Savstarpējo norēķinu kārtība, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
8. Sabiedrība deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskos
pakalpojumus, kas minēti Līguma 1.punktā, finansē no šādiem līdzekļiem:
8.1. ienākumiem no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem;
8.2. Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. institūciju finansējums, kas piešķirts izstrādāto
vides aizsardzības pasākumu, siltumapgādes pārvades un sadales infrastruktūras
pamatelementu modernizācijas vai citu projektu īstenošanai.
9. Pildot Līguma 1.punktā deleģētos uzdevumus, Sabiedrība pakalpojumus sniedz
saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru Sabiedrība izmanto savas darbības
nodrošināšanai un deleģēto uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu
jomā nav noteikts citādi.
10. Pašvaldība var piešķirt finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot
situāciju, ja Sabiedrības gūtais finansējums no sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pilnībā
nenodrošina sabiedriskā pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai
priekšlikumus turpmākai rīcībai, t.sk. var iesniegt Pašvaldībai finanšu līdzekļu
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus Pašvaldības finansējuma pieprasījumam nākamā
gada Pašvaldības budžetam domes noteiktajā kārtībā.
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11. Ja Līguma 10.punktā minētais Pašvaldības piešķirtais finansējums pilnībā vai daļā nav
izlietots atbilstoši lietošanas mērķiem, Sabiedrība tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada
ietvaros apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika
periodā.
12. Pašvaldība finanšu līdzekļus, tai skaitā galvojumu, kas tiek piešķirts gadījumā, ja
Sabiedrībai, pildot Līguma 1.punktā noteiktos uzdevumus, ir nepieciešams veikt pasākumus
sakarā ar Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu vai valsts finansējuma
piesaisti vai pašvaldības finansēto projektu realizācijā, Sabiedrībai var sniegt kā atlīdzības
maksājumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Atlīdzības maksājumu piešķir apmērā,
kas nepārsniedz izmaksas, kas rodas, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistītos
pienākumus. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai aprēķinu par finansējuma apmēru, norādot
aprēķina parametrus un izmaksu aprēķinu, kas rodas pildot ar sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu saistītos pienākumus, kā arī apliecinājumu, ka Sabiedrība neatbilst grūtībās
nonākuša uzņēmuma kritērijiem. Pašvaldība, piešķirot atlīdzības maksājumu izvērtē
Sabiedrības pieprasījumu un pamatojumu.
13. Ja tiek konstatēts, ka Līgumā minētais Pašvaldības piešķirtais atlīdzības maksājums
pārsniedz izmaksas, kas rodas, pildot ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistītos
pienākumus, Sabiedrība šo summu neizmanto un starpību pilnā apmērā atmaksā Pašvaldībai;
14. Pašvaldība šajā Līgumā paredzēto finansējumu piešķir ar atsevišķu domes lēmumu.
15. Sabiedrība, pildot Līguma 1.punktā noteiktos uzdevumus, patstāvīgi rīkojas ar
saņemtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošinot to racionālu un lietderīgu izmantošanu tiem
paredzētajiem mērķiem.
V. Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
16. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai pilnu informāciju par Pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī
ir tiesīga iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai, lai uzlabotu vai papildinātu Pārvaldes uzdevumu
izpildes kvalitāti.
17. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai reizi gadā atskaites par Līguma izpildi kārtējā kalendāra
gadā un Līguma izpildei nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma (ja tāds tiek piešķirts)
izlietojumu. Atskaites par kārtējo kalendāra gadu iesniedzamas līdz nākoša gada 20.janvārim.
Atskaitē norāda informāciju par:
17.1. sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu
kvalitāti un apjomu, kas sniegti saskaņā ar šo Līgumu;
17.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
17.3. Sabiedrības ilgtermiņa saistību, kas nodrošina deleģēto Pārvaldes uzdevumu īstenošanu
un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apmēru;
17.4. ieguldījumiem infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā apmēru;
17.5. citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
18. Sabiedrība Pašvaldībai iesniedz attīstības plānu līdz kārtējā gada 20.janvārim.
19. Pēc Pašvaldības pieprasījuma detalizēta informācija par Pašvaldības piešķirtā finansējuma
izlietojumu vai Pārvaldes uzdevumu izpildi var tikt pieprasīta arī papildus.
20. Pusēm ir pienākums normatīvajos aktos vai Līgumā noteiktajā kārtībā informēt otru Pusi
par lēmumiem un citiem dokumentiem, par kuriem informācija nepieciešama pušu uzdevumu
veikšanai.
VI. Sabiedrības veikto darbību uzraudzības kārtība
21. Līguma izpildes sakarā Sabiedrība ir tieši pakļauta Bauskas novada domei.
22. Pašvaldība kontrolē Līguma izpildi un novērtē Līguma izpildes kvalitāti.
23. Konstatējot Līguma nepienācīgu izpildi vai neatbilstību noteiktajiem Pārvaldes uzdevumu
izpildes kvalitātes kritērijiem, Pašvaldība ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no
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konstatācijas brīža, rakstiski informē Sabiedrību, iesniedzot pretenziju. Sabiedrība 10 (desmit)
darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus uz attiecīgajām pretenzijām.
24. Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Sabiedrībai veikt nepieciešamās darbības Pārvaldes
uzdevumu uzlabošanai un no Sabiedrības saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem
konkrētajiem uzlabojumiem.
25. Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Pārvaldes uzdevumi, izpildi kopumā.
VII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība
26. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 10 (desmit) gadus.
27. Pašvaldība var Līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski brīdinot par to Sabiedrību vienu
kalendāra mēnesi iepriekš, ja konstatē, ka:
28.1. Sabiedrība rupji pārkāpusi Līguma noteikumus;
28.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
29. Sabiedrība var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot Pašvaldību vienu mēnesi iepriekš, tikai
tādā gadījumā ja Sabiedrībai ir svarīgs iemesls, sedzot Pašvaldībai visus ar Līguma izbeigšanu
saistītos zaudējumus.
VII. Sabiedrības tiesības un pienākumi
30. Sabiedrībai ir tiesības:
30.1. saņemt no Bauskas novada pašvaldības un valsts institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām
savu uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
30.2. veikt visas nepieciešamās darbības Bauskas novada pašvaldības, sabiedrības un valsts
interesēs, kas tieši vai netieši nodrošinātu šajā Līgumā noteikto uzdevumu izpildi;
30.3. iegādāties uzdevumu veikšanai nepieciešamos pakalpojumus vai mantu, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
30.4. rīkoties ar saņemtajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un tikai Līgumā paredzētiem mērķiem;
30.5. Līguma izpildes nodrošināšanai slēgt saimnieciskus un sadarbības līgumus, kā arī
vienošanās ar fiziskām un juridiskām personām, saskaņā ar Līgumu, ievērojot normatīvajos
aktos noteikto kārtību;
31. Sabiedrības pienākumi:
31.1. Sabiedrība patstāvīgi veic ar Līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības,
pieejamības, regularitātes un kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu. Sabiedrība
nodrošina savai darbībai nepieciešamo atļauju un licenču saņemšanu, personāla kvalifikāciju
un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu;
31.2. Sabiedrība saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas novirzāma un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.
Sabiedrībai ir pienākums informēt Pašvaldību par nepieciešamību veikt izmaiņas komunālo
pakalpojumu tarifos. Tarifu izmaiņas Sabiedrība veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
31.3. Sabiedrība atbild par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un
citu normatīvu ievērošanu, kas regulē konkrētu darbu veikšanu;
31.4. Sabiedrība nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas apstākļos;
31.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus Sabiedrība ir
tiesīga izlemt patstāvīgi, Sabiedrība rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks;
31.6. Sabiedrība par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu
saistīto sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību
aktiem, novērš bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu
prasībām.
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IX. Pašvaldības tiesības un pienākumi
32. Konstatējot Līguma nepienācīgu izpildi vai neatbilstību tā izpildes noteiktajiem kvalitātes
kritērijiem, Pašvaldība ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža,
rakstiski informē Sabiedrību, iesniedzot pretenziju. Sabiedrība 10 (desmit) darba dienu laikā
sniedz paskaidrojumus uz attiecīgajām pretenzijām.
33. Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Sabiedrībai veikt nepieciešamās darbības Līgumā
veicamo darbību uzlabošanai un no Sabiedrības saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem
konkrētajiem uzlabojumiem.
34. Pašvaldība sadarbojas un sniedz nepieciešamās ziņas Sabiedrībai, kas nepieciešams
Līgumā noteikto darbu izpildei un dokumentāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei, uz
Sabiedrības rakstisku pieprasījumu.
35. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai ir pienākums izsniegt Sabiedrībai pilnvaru tādu
darbību veikšanai, kuras saistītas ar Līguma izpildi.
36. Pašvaldība sekmē veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo saskaņojumu un atļauju
saņemšanu Sabiedrībai.
X. Strīdu atrisināšana
37. Puses risina strīdus un domstarpības, kas radušies saistībā ar Līgumu, pārrunu ceļā. Ja
pusēm 30 dienu laikā neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīviem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
38. Puses ir atbildīgas par Līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīviem aktiem.
39. Sabiedrība ir atbildīga par Līguma priekšmetā norādīto izpildāmo darbu kvalitāti un
termiņiem.
40. Sabiedrība nav atbildīga par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu darbu, ja Pašvaldība ar
savu darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Sabiedrībai pildīt savas saistības.
41. Sabiedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tas uzņēmies, sniedzot no
deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojums. Sabiedrība patstāvīgi, bez
Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu
līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību
jomā.
XI. Nepārvaramas varas apstākļi
42. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja
tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
43. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai
citus apstākļus, kas nav atkarīgi no līdzēju gribas, bet rada tiešu ietekmi uz Līguma
nosacījumu izpildi.
44. Ja iestājas 43. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei trīs darba dienu laikā no brīža,
kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. Cietušajai
Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to ietekmi uz
Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, lai novērstu līdz
minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas.
45. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei trīs darba dienu laikā
jānosūta otrai pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku novērtējumu attiecībā
uz turpmāko Līguma saistību izpildīšanu.
XII. Noslēguma jautājumi
46. Sabiedrībai nav tiesības ar Līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
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47. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus
otras Puses prestižam un interesēm.
48. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
49. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.
50. Pašvaldība un Sabiedrība piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
Pašvaldība:
Bauskas novada dome

Sabiedrība:
SIA „Bauskas siltums”

Reģistrācijas Nr.90009116223,
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV06UNLA0050014355676

Reģistrācijas Nr.43603001681
Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts:
LV06HABA0001407050203

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

SIA „Bauskas siltums” valdes loceklis

____________________ R. Ābelnieks
z.v.

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 29.p.

Par atbalstu SIA „Bauskas siltums” projektam
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas siltums”, kas nodrošina
siltumapgādi iedzīvotājiem Bauskas pilsētā, 2014.gada 13.oktobrī saņemts iesniegums „Par
atbalstu katlumājas efektivitātes paaugstināšanai un alternatīvā šķeldas katla uzstādīšanai
katlumājā Dārza ielā 11”.
Iesniegumā norādīts, ka SIA „Bauskas siltums” ir izvērtējusi alternatīvos risinājumus
Bauskas pilsētas katlumājas Dārza ielā 11 efektivitātes paaugstināšanai un alternatīvo kurināmo
izmantošanai, lai mazinātu siltuma ražošanas izmaksu pieaugumu un to ietekmi uz Bauskas
siltumapgādes tarifiem.
Lai mazinātu valdības pieņemto lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz Bauskas pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma patērētāju izmaksām un saglabātu siltumenerģijas
tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu līmenī vai to samazinātu,
SIA „Bauskas siltums” katlumājā Dārza ielā 11 plāno izbūvēt 5 MW šķeldas katlu ar segta tipa
šķeldas pieņemšanas mezglu.
SIA „Bauskas siltums” piedāvā sagatavot un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā projekta iesniegumu atvērtajā programmā Eiropas Savienības finansējuma piesaistei
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6.kārta)”, kura
50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām sedz siltumavota, pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukciju, būvniecību, t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegādi, uzstādīšanu. Projekta iesniegumu
iesniegt iespējams līdz 2014.gada 14.novembrim un projekta īstenošanai noteiktais termiņš ir
2015.gada 15.novembris.
SIA „Bauskas siltums” 2014.gada 23.oktobrī apvienotajā komiteju sēdē sniedza iecerētā
projekta prezentāciju, piedāvājot dažādas rīcības alternatīvas. Prognozējamās projekta
īstenošanas kopējās izmaksas ir EUR 2 538 580 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit astoņi
tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro), no kura iespējamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
finansējums EUR 1 029 000 (viens miljons divdesmit deviņi tūkstoši euro). Finansējumu
projekta īstenošanai SIA „Bauskas siltums” paredzējusi iegūt, ņemot aizņēmumu ar pašvaldības
galvojumu.
Bauskas novada dome 2011.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu „Par zemesgabala Dārza
ielā 8/1, Bauskā un zemesgabala daļas Dārza ielā 11, Bauskā nodošanu valdījumā
SIA
„Bauskas siltums”. Atbilstoši šim lēmumam SIA „Bauskas siltums” bezatlīdzības lietošanā tika
nodota daļa no zemesgabala Dārza iela 11, Bauskā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001
005 0200) 5854 m² platībā.
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.824 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu
iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” paredz, ka projekta iesniedzējam ir
jāiesniedz arī īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai arī nekustamā īpašuma nomas līguma
kopija. Līdz šim SIA „Bauskas siltums” zemesgabala daļu Dārza ielā 11 pārvaldīja uz

bezatlīdzības līguma pamata. Tātad, lai SIA „Bauskas siltums” varētu iesniegt projekta
iesniegumu un projekta atbalsta gadījumā varētu veikt būvniecību, ir nepieciešams noslēgt
zemesgabala daļas Dārza ielā 11 nomas līgumu uz vismaz desmit gadiem.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, kā arī Bauskas novada domes apvienoto komiteju
2014.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
7.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas siltums” ieceri
izstrādāt un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta iesniegumu, kurā
paredzēts katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā izbūvēt 5 MW šķeldas katlu ar segta tipa
šķeldas pieņemšanas mezglu.
2. Iznomāt SIA „Bauskas siltums” uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0200, uz kura atrodas SIA „Bauskas siltums”
būves, 5854 m² platībā, nosakot nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar SIA „Bauskas siltums” šā lēmuma 2.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 30.p.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Īslīces ūdens”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā siltumapgādi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var
deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā pašvaldība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas kapitālsabiedrībā
SIA „Īslīces ūdens”, reģistrācijas Nr.50003306141.
SIA „Īslīces ūdens” izveidota, pārveidojot Īslīces pagasta pašvaldības bezpeļņas
organizāciju „Komunālie pakalpojumi „Īslīce””. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Īslīces
ūdens” 2006.gada 1.oktobrī pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērzkalnu siltums”.
SIA „Īslīces ūdens” viens no pamatdarbības veidiem saskaņā ar statūtiem ir tvaika
piegāde un gaisa kondicionēšana.
SIA „Īslīces ūdens” komercreģistrā reģistrēta 2004.gada 6.janvārī.
SIA „Īslīces ūdens” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos
pakalpojumus izriet no Bauskas novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā.
SIA „Īslīces ūdens” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt
komercdarbību, proti, tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību; deleģētā nozare uzskatāma par stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai
nepieciešami lieli kapitālieguldījumu; deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm
nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
SIA „Īslīces ūdens” ir kapitālsabiedrība, kura Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu
ciema teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu
uzdevumu - siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Deleģēt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” no pašvaldības
autonomās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds izrietošu pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes nodrošināšanu
Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema teritorijā, tas ir:
1.1. siltumenerģijas ražošana un piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu ēku,
būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
1.2. siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem
tarifiem;
1.3. siltumapgādes infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija un paplašināšana.
2. Apstiprināt lēmumam pievienoto deleģēšanas līguma projektu.
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 6 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Deleģēšanas līgums Nr.____
Bauskā

2014.gada ___.______________

Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Bauskas novada
pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (turpmāk – Pašvaldība) un
SIA „Īslīces ūdens”, reģistrācijas Nr.50003306141, juridiskā adrese: „Rītausmas”,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901, valdes locekļa Ginta Muskara personā,
kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Sabiedrība), turpmāk tekstā abi kopā vai katrs
atsevišķi saukti Puses,
ņemot vērā Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu „Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA „Īslīces ūdens” un likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41. un
46.pantu, ievērojot, ka Pašvaldībai ar likumu noteikts pienākums patstāvīgi veikt savas
autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, piešķirt tiesības lemt par
kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas un deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē, noslēdz šāda satura deleģēšanas
līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets (deleģētie pārvaldes uzdevumi)
1. Pašvaldība deleģē Sabiedrībai veikt un Sabiedrība apņemas saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - komunālo pakalpojumu nodrošināšana, izrietošus
pārvaldes uzdevumus - Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema teritorijā nodrošināt
siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali:
1.1. siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;
1.2. siltumenerģijas piegāde, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildi un
karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem, ievērojot ekonomiskos, sociālos, Vides
aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, slēgt līgumus;
1.3. Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste,
piedaloties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu
realizāciju;
1.4. līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto
sabiedrisko pakalpojumu uzskaite;
1.5. apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunu tīklu plānus,
esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti, atjaunot esošos
tīklus;
1.6. izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
1.7. sekot izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši tām veikt nepieciešamos pasākumus savas
kompetences ietvaros;
1.8. atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un
priekšlikumiem) siltumapgādes jautājumos;
1.9. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei.

2. Sabiedrībai ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības attiecībā uz Līgumā minētā sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema teritorijā.
II. Pušu atbildība, kā arī iespējamā atbildība Līguma izbeigšanas gadījumā
3.. Ja Sabiedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai
zaudējumus regresa kārtībā.
4. Izpildot Līgumu, Puses apņemas sadarboties arī ar citām institūcijām atbilstoši savai
kompetencei, lai veicinātu Līguma 1.punktā noteikto uzdevumu pienācīgu izpildi.
5. Puses apņemas savas kompetences ietvaros atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem, kas saistīti
ar Līguma priekšmetu.
III. Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
6. Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem:
6.1. Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamās īpašumā un atbildības robežās esošo tīklu,
iekārtu un sistēmu ekspluatācija un uzturēšana labā tehniskā darba kārtībā atbilstoši
normatīvajiem aktiem;
6.2. realizētie energoefektivitātes veicināšanas un siltumenerģijas zudumu novēršanas
pasākumi;
6.3. savlaicīga rakstisku atbilžu sniegšana par Pārvaldes uzdevumu uz iedzīvotāju un juridisko
personu lūgumiem, sūdzībām, priekšlikumiem vai jautājumiem;
6.4. izstrādāti un realizēti sadarbības projekti un inovācijas projekti Pārvaldes uzdevumu
kvalitātes uzlabošanai;
6.5. Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste
Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes uzlabošanai;
6.6. savlaicīga kvalitatīvu atskaišu, pārskatu, ziņojumu u.c. informācijas iesniegšana
Pašvaldībai.
7. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt Pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti arī pēc citiem
kritērijiem, kuri nav minēti, bet kuri atbilst labas pārvaldības principam.
IV. Savstarpējo norēķinu kārtība, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
8. Sabiedrība deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskos pakalpojumus,
kas minēti Līguma 1.punktā, finansē no šādiem līdzekļiem:
8.1. ienākumiem no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem;
8.2. Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. institūciju finansējums, kas piešķirts izstrādāto vides
aizsardzības pasākumu, siltumapgādes pārvades un sadales infrastruktūras pamatelementu
modernizācijas vai citu projektu īstenošanai.
9. Pildot Līguma 1.punktā deleģētos uzdevumus, Sabiedrība pakalpojumus sniedz
saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru Sabiedrība izmanto savas darbības
nodrošināšanai un deleģēto uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu
jomā nav noteikts citādi.
10. Pašvaldība var piešķirt finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot
situāciju, ja Sabiedrības gūtais finansējums no sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pilnībā
nenodrošina sabiedriskā pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai
priekšlikumus turpmākai rīcībai, t.sk. var iesniegt Pašvaldībai finanšu līdzekļu nepieciešamības
pamatojumu un aprēķinus Pašvaldības finansējuma pieprasījumam nākamā gada Pašvaldības
budžetam domes noteiktajā kārtībā.
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11. Ja Līguma 10.punktā minētais Pašvaldības piešķirtais finansējums pilnībā vai daļā nav
izlietots atbilstoši lietošanas mērķiem, Sabiedrība tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros
apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu iedzīvotājiem,
Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
12. Pašvaldība finanšu līdzekļus, tai skaitā galvojumu, kas tiek piešķirts gadījumā, ja
Sabiedrībai, pildot Līguma 1.punktā noteiktos uzdevumus, ir nepieciešams veikt pasākumus
sakarā ar Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu vai valsts finansējuma
piesaisti vai pašvaldības finansēto projektu realizācijā, Sabiedrībai var sniegt kā atlīdzības
maksājumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Atlīdzības maksājumu piešķir apmērā, kas
nepārsniedz izmaksas, kas rodas, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistītos
pienākumus. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai aprēķinu par finansējuma apmēru, norādot
aprēķina parametrus un izmaksu aprēķinu, kas rodas pildot ar sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu saistītos pienākumus, kā arī apliecinājumu, ka Sabiedrība neatbilst grūtībās nonākuša
uzņēmuma kritērijiem. Pašvaldība, piešķirot atlīdzības maksājumu izvērtē Sabiedrības
pieprasījumu un pamatojumu.
13. Ja tiek konstatēts, ka Līgumā minētais Pašvaldības piešķirtais atlīdzības maksājums
pārsniedz izmaksas, kas rodas, pildot ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistītos
pienākumus, Sabiedrība šo summu neizmanto un starpību pilnā apmērā atmaksā Pašvaldībai;
14. Pašvaldība šajā Līgumā paredzēto finansējumu piešķir ar atsevišķu domes lēmumu.
15. Sabiedrība, pildot Līguma 1.punktā noteiktos uzdevumus, patstāvīgi rīkojas ar saņemtajiem
finanšu līdzekļiem, nodrošinot to racionālu un lietderīgu izmantošanu tiem paredzētajiem
mērķiem.
V. Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
16. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai pilnu informāciju par Pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī ir
tiesīga iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai, lai uzlabotu vai papildinātu Pārvaldes uzdevumu
izpildes kvalitāti.
17. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai reizi gadā atskaites par Līguma izpildi kārtējā kalendāra
gadā un Līguma izpildei nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma (ja tāds tiek piešķirts)
izlietojumu. Atskaites par kārtējo kalendāra gadu iesniedzamas līdz nākoša gada 20.janvārim.
Atskaitē norāda informāciju par:
17.1. sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu kvalitāti
un apjomu, kas sniegti saskaņā ar šo Līgumu;
17.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
17.3. Sabiedrības ilgtermiņa saistību, kas nodrošina deleģēto Pārvaldes uzdevumu īstenošanu
un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apmēru;
17.4. ieguldījumiem infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā apmēru;
17.5. citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
18. Sabiedrība Pašvaldībai iesniedz attīstības plānu līdz kārtējā gada 20.janvārim.
19. Pēc Pašvaldības pieprasījuma detalizēta informācija par Pašvaldības piešķirtā finansējuma
izlietojumu vai Pārvaldes uzdevumu izpildi var tikt pieprasīta arī papildus.
20. Pusēm ir pienākums normatīvajos aktos vai Līgumā noteiktajā kārtībā informēt otru Pusi
par lēmumiem un citiem dokumentiem, par kuriem informācija nepieciešama pušu uzdevumu
veikšanai.
VI. Sabiedrības veikto darbību uzraudzības kārtība
21. Līguma izpildes sakarā Sabiedrība ir tieši pakļauta Bauskas novada domei.
22. Pašvaldība kontrolē Līguma izpildi un novērtē Līguma izpildes kvalitāti.
23. Konstatējot Līguma nepienācīgu izpildi vai neatbilstību noteiktajiem Pārvaldes uzdevumu
izpildes kvalitātes kritērijiem, Pašvaldība ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no
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konstatācijas brīža, rakstiski informē Sabiedrību, iesniedzot pretenziju. Sabiedrība 10 (desmit)
darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus uz attiecīgajām pretenzijām.
24. Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Sabiedrībai veikt nepieciešamās darbības Pārvaldes
uzdevumu uzlabošanai un no Sabiedrības saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem
konkrētajiem uzlabojumiem.
25. Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Pārvaldes uzdevumi, izpildi kopumā.
VII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība
26. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 10 (desmit) gadus.
27. Pašvaldība var Līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski brīdinot par to Sabiedrību vienu
kalendāra mēnesi iepriekš, ja konstatē, ka:
28.1. Sabiedrība rupji pārkāpusi Līguma noteikumus;
28.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
29. Sabiedrība var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot Pašvaldību vienu mēnesi iepriekš, tikai
tādā gadījumā ja Sabiedrībai ir svarīgs iemesls, sedzot Pašvaldībai visus ar Līguma izbeigšanu
saistītos zaudējumus.
VII. Sabiedrības tiesības un pienākumi
30. Sabiedrībai ir tiesības:
30.1. saņemt no Bauskas novada pašvaldības un valsts institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām
savu uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
30.2. veikt visas nepieciešamās darbības Bauskas novada pašvaldības, sabiedrības un valsts
interesēs, kas tieši vai netieši nodrošinātu šajā Līgumā noteikto uzdevumu izpildi;
30.3. iegādāties uzdevumu veikšanai nepieciešamos pakalpojumus vai mantu, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
30.4. rīkoties ar saņemtajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un tikai Līgumā paredzētiem mērķiem;
30.5. Līguma izpildes nodrošināšanai slēgt saimnieciskus un sadarbības līgumus, kā arī
vienošanās ar fiziskām un juridiskām personām, saskaņā ar Līgumu, ievērojot normatīvajos
aktos noteikto kārtību;
31. Sabiedrības pienākumi:
31.1. Sabiedrība patstāvīgi veic ar Līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, pieejamības,
regularitātes un kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu. Sabiedrība nodrošina savai
darbībai nepieciešamo atļauju un licenču saņemšanu, personāla kvalifikāciju un augstas
kvalitātes pakalpojumu sniegšanu;
31.2. Sabiedrība saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas novirzāma un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.
Sabiedrībai ir pienākums informēt Pašvaldību par nepieciešamību veikt izmaiņas komunālo
pakalpojumu tarifos. Tarifu izmaiņas Sabiedrība veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
31.3. Sabiedrība atbild par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un citu
normatīvu ievērošanu, kas regulē konkrētu darbu veikšanu;
31.4. Sabiedrība nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas apstākļos;
31.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus Sabiedrība ir
tiesīga izlemt patstāvīgi, Sabiedrība rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks;
31.6. Sabiedrība par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu
saistīto sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem,
novērš bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
atbilstoši ar pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām.
IX. Pašvaldības tiesības un pienākumi
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32. Konstatējot Līguma nepienācīgu izpildi vai neatbilstību tā izpildes noteiktajiem kvalitātes
kritērijiem, Pašvaldība ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža,
rakstiski informē Sabiedrību, iesniedzot pretenziju. Sabiedrība 10 (desmit) darba dienu laikā
sniedz paskaidrojumus uz attiecīgajām pretenzijām.
33. Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Sabiedrībai veikt nepieciešamās darbības Līgumā
veicamo darbību uzlabošanai un no Sabiedrības saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem
konkrētajiem uzlabojumiem.
34. Pašvaldība sadarbojas un sniedz nepieciešamās ziņas Sabiedrībai, kas nepieciešams Līgumā
noteikto darbu izpildei un dokumentāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei, uz Sabiedrības
rakstisku pieprasījumu.
35. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai ir pienākums izsniegt Sabiedrībai pilnvaru tādu
darbību veikšanai, kuras saistītas ar Līguma izpildi.
36. Pašvaldība sekmē veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo saskaņojumu un atļauju
saņemšanu Sabiedrībai.
X. Strīdu atrisināšana
37. Puses risina strīdus un domstarpības, kas radušies saistībā ar Līgumu, pārrunu ceļā. Ja
pusēm 30 dienu laikā neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīviem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
38. Puses ir atbildīgas par Līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīviem aktiem.
39. Sabiedrība ir atbildīga par Līguma priekšmetā norādīto izpildāmo darbu kvalitāti un
termiņiem.
40. Sabiedrība nav atbildīga par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu darbu, ja Pašvaldība ar
savu darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Sabiedrībai pildīt savas saistības.
41. Sabiedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tas uzņēmies, sniedzot no
deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojums. Sabiedrība patstāvīgi, bez
Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu
līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību
jomā.
XI. Nepārvaramas varas apstākļi
42. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja
tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
43. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai citus
apstākļus, kas nav atkarīgi no līdzēju gribas, bet rada tiešu ietekmi uz Līguma nosacījumu
izpildi.
44. Ja iestājas 43. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei trīs darba dienu laikā no brīža, kad
tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. Cietušajai Pusei
rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to ietekmi uz Līguma
saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, lai novērstu līdz minimumam
nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas.
45. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei trīs darba dienu laikā
jānosūta otrai pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku novērtējumu attiecībā uz
turpmāko Līguma saistību izpildīšanu.
XII. Noslēguma jautājumi
46. Sabiedrībai nav tiesības ar Līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
47. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus
otras Puses prestižam un interesēm.
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48. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
49. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.
50. Pašvaldība un Sabiedrība piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
Pašvaldība:
Bauskas novada dome

Sabiedrība:
SIA „Īslīces ūdens”

Reģistrācijas Nr.90009116223,
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
AS „SEB banka”
UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV06UNLA0050014355676

Reģistrācijas Nr.50003306141
„Rītausmas”, Rītausmas, Īslīces pag.
Bauskas nov., LV-3901

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis

____________________ R. Ābelnieks
z.v.

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 31.p.

Par atbalstu SIA „Īslīces ūdens” projektam
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens”, kas nodrošina
siltumapgādi iedzīvotājiem Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, saņemts
ierosinājums Bauskas novada domei atbalstīt ieceri granulu katla uzstādīšanai un siltumtrases
rekonstrukcijai
SIA „Īslīces ūdens” piedāvā sagatavot un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā projekta iesniegumu atvērtajā programmā Eiropas Savienības finansējuma piesaistei
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6.kārta)”, kura 50
% apmērā no atbalstāmajām izmaksām sedz siltumavota, pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukciju, būvniecību, t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegādi, uzstādīšanu. Projekta iesniegumu
iesniegt iespējams līdz 2014.gada 14.novembrim un projekta īstenošanai noteiktais termiņš ir
2015.gada 15.novembris.
SIA „Īslīces ūdens” 2014.gada 23.oktobrī apvienotajā komiteju sēdē sniedza iecerētā
projekta ieceres prezentāciju.
Prognozējamās projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir EUR 480 000 (četri simti
astoņdesmit tūkstoši euro), kur 50 % plānots iegūt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda,
pārējo kā pašvaldības līdzfinansējumu vai kā aizņēmumu ar pašvaldības galvojumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
tai skaitā - siltumapgādi.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, ņemot vērā Bauskas novada domes apvienoto
komiteju 2014.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” ieceri
izstrādāt un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta iesniegumu, kurā
paredzēts veikt Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā granulu katla uzstādīšanu un
siltumtrases rekonstrukciju.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 32.p.

Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0198 Baznīcas ielā 17, Bauskā
Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecībai ir nepieciešams atsavināt zemes
vienību 652 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 003 0198, Baznīcas ielā 17, Bauskā, kas
atdalīta no nekustamā īpašuma Baznīcas iela 15, Bauskā. Zemes vienības īpašniece ir I.L.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts akciju sabiedrības „BDO” sertificēta nekustamā
īpašuma vērtētāja Ģirta Kļaviņa novērtējums. Atbilstoši vērtējumam zemes vienības tirgus
vērtība pēc stāvokļa 2014.gada 27.maijā noteikta EUR 8 700 (astoņi tūkstoši septiņi simti euro).
Bauskas novada domes Atlīdzības noteikšanas komisija 2014.gada 19.augustā noteica
atlīdzību EUR 8700 (astoņi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā I.L. par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4001 003 0198 Baznīcas ielā 17, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu 36.1.apakšpunktu un ievērojot Atlīdzības noteikšanas komisijas
2014.gada 19.augusta lēmumu par atlīdzības apmēra noteikšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1. Apstiprināt atlīdzību EUR 8 700 (astoņi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā I.L. par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu – zemes vienību 652 m² platībā,
kadastra apzīmējums 4001 003 0198, Baznīcas ielā 17, Bauskā, kas nepieciešama
Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecībai.
2. Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma - zemes
vienības 652 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 003 0198, Baznīcas ielā 17, Bauskā –
atsavināšanu no Intas Lāces par atlīdzību EUR 8 700 (astoņi tūkstoši septiņi simti euro).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.22, 33.p.

Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0062 Baznīcas ielā 17, Bauskā
Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecībai ir nepieciešams atsavināt zemes
vienību 754 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 003 0062, Baznīcas ielā 17, Bauskā, kas
atdalīta no nekustamā īpašuma Kalna iela 22, Bauskā. Zemes vienības īpašniece ir A.B.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts akciju sabiedrības „BDO” sertificēta nekustamā
īpašuma vērtētāja Ģirta Kļaviņa novērtējums. Atbilstoši vērtējumam zemes vienības tirgus
vērtība pēc stāvokļa 2014.gada 27.maijā noteikta EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro).
Bauskas novada domes Atlīdzības noteikšanas komisija 2014.gada 19.augustā noteica
atlīdzību 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā A.B. par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4001 003 0062 Baznīcas ielā 17, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.apakšpunktu un ievērojot Atlīdzības noteikšanas komisijas
2014.gada 19.augusta lēmumu par atlīdzības apmēra noteikšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt atlīdzību EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) apmērā A.B. par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu – zemes vienību 754 m² platībā, kadastra
apzīmējums 4001 003 0062, Baznīcas ielā 17, Bauskā, kas nepieciešama Bauskas
Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecībai.
Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma zemes vienības 754 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 003 0062, Baznīcas ielā 17,
Bauskā – atsavināšanu no Ārijas Beverīnas par atlīdzību EUR 10 000 (desmit tūkstoši
euro).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 35.p.

Par sociālā dzīvokļa „X”-2, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.jūlijā ar I.B. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „X”-2, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgums. 2014.gada 24.aprīlī sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots līdz 2014.gada
30.oktobrim. 2014gada 30.septembrī saņemts I.B. iesniegums, ar lūgumu pagarināt sociālā
dzīvokļa „X”-2, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
I.B. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „X”-2, Codes pag., Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma beigu termiņš ir 2014.gada 30.oktobris;
I.B. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2014.gada 31.decembrim;
2014.gada 30.septembrī īrniecei I.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „X”-2, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar I.B.
personas kods X, līdz 2015.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai
D.Šķiliņai sociālā dzīvokļa „X” -2, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar
I.B. 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

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par sociālā dzīvokļa X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 1.oktobrī ar A.Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa X, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. (adrese mainīta uz X, Mežotne, Mežotnes pag.) īres līgums. 2014.gada
18.septembrī saņemts A.Š. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa X, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.Š. ģimene īrē sociālo dzīvokli X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. un sociālā
dzīvokļa īres līguma beigu termiņš ir 2014.gada 30.septembris;
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2015.gada 28.februārim;
2014. gada 22.septembrī īrniecei A.Š. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar A.Š., personas kods X, līdz 2015.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam N.Vāveram
sociālā dzīvokļa X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar
A.Š. noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 37.p.

Par dzīvojamās telpas X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts N.P., dzīvesvieta: X, Bauskā, Bauskas nov.,
iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, kura
termiņš beidzies 2014.gada 31.augustā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 30.09.2014. izziņa Nr.01-15/125 „Par īres dzīvokļa X, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot N.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
N.P. īrē dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.augustam.
Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniecei N.P. 2014.gada 30.septembrī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds EUR 565,85. 2013.gada 25.septembrī SIA „VIDES SERVISS” un N.P.
starpā noslēgta vienošanās par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
parāda atmaksu, kuras nosacījumi tiek pildīti.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar N.P., personas
kods X, līdz 2015.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar N.P. 09.11.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.22, 38.p.

Par dzīvojamās telpas X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K.P., dzīvesvieta: X, Bauskā, Bauskas nov.,
iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, kura
termiņš beidzies 2014.gada 31.augustā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 09.10.2014. izziņa Nr.1.15/134 „Par īres dzīvokļa X, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot K.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatē:
K.P.īrē dzīvokli X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.augustam.
Dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniecei K.P.2014.gada 9.oktobrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar K.P., personas
kods X, līdz 2015.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar K.P.10.03.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmele
ielā 3B-24, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.22, 40.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ķirši”-7,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas
pagasta pārvalde” iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
„Ķirši”-7, Grenctāle, Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka dzīvokļa īpašums „Ķirši”-7,
kadastra Nr. 4046 900 0107, ar kopējo platību 71,5 m², no dzīvojamās mājas un zemes vienības
1,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0088, 715/17273 domājamās daļas, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0020 6539-7.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka dzīvoklis „Ķirši”-7 ilgstoši nav
apdzīvots, tas nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai būtu nepieciešami lieli līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu „Ķirši”-7,
kadastra Nr. 4046 900 0107, ar kopējo platību 71,5 m², no dzīvojamās mājas un zemes
vienības 1,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0088, 715/17273 domājamās
daļas.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.22, 41.p.

Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas
līguma termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņu ar Valsts zemes
dienesta Zemgales reģionālo nodaļu par telpu nomu ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz
2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par nekustamā īpašuma „Veccaunas” Dāviņu pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-91 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0213 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0213 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,23 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0213 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0213, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0213 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par nekustamā īpašuma „Mazlejiņas” Dāviņu pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-86 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0116 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemes gabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 4056 002 0116 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0116 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0116, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0116 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” Dāviņu pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-87 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0165 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4056 002 0165 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0165 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0165 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0165 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 45.p.

Par nekustamā īpašuma „Mazcepļi” Dāviņu pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-90 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0207 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 4056 002 0207 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,38 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0207 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0207 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0207 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 46.p.

Par nekustamā īpašuma „Centrs 2” Dāviņu pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 14.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-131 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0300 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība zemēm ciema teritorijā noteikta 0,25 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0300 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 0,25 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0300– mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0300, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0300 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods 0600.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 47.p.

Par nekustamā īpašuma „Līvānu skrejgabals” Vecsaules pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 27.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-200 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0438 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0438 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0438 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0438 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0438 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 48.p.

Par nekustamā īpašuma „Likverteni” Vecsaules pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 15.septembra aktu
Nr.15-22/Z - 154 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0475 un zemes vienība 0,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0476 ir ieskaitāmas rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0475 un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0476 atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienību platības ir mazāka par
1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0475 un zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0476 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0475 un
zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0476, ir starpgabali,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmi uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0475 un zemes
vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0476 noteikt nekustamā

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 49.p.

Par nekustamā īpašuma „Būvlaukums” Vecsaules pagastā piekritību
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 15.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-155 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0354 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība zemēm ciema teritorijā noteikta 0,25 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0354 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 0,25 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,14 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0354 – publiskā apbūve.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0354 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0354 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 50.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0183 Vecsaules pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 16.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-214 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0183 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai zemes vienība kurai nav piekļuves iespējas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0183 atbilst starpgabala statusam,
zemes vienībai nav piekļuves iespējas.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0183, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0183 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0183, piešķirt nosaukumu „Sloku starpgabals”.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 51.p.

Par nekustamā īpašuma „Šķūnīši pie Silavām”, kadastra Nr.4092 013 0203,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, nosaukuma maiņu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 16.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-189 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0203 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0203 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,81 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0203 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0203, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0203 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

3. Nekustamam īpašumam „Šķūnīši pie Silavām”, kadastra Nr.4092 013 0203, kas sastāv
no zemes vienības 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0203, mainīt
nosaukumu no „Šķūnīši pie Silavām” uz „Silavu pagalms”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 52.p.

Par nekustamā īpašuma „Senči”, kadastra Nr.4092 009 0177, Vecsaules
pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 15.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-171 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0177 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0177 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,69 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0177 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0177, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0177 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 53.p.

Par nekustamā īpašuma „Pleķis pie Uzenas”, kadastra Nr.4092 009 0172,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 15.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 170 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0172 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0172 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0172 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0172, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0172 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 54.p.

Par nekustamā īpašuma „Ausekļu trijstūris”, kadastra Nr.4092 008 0058,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 30.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 225 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0058 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0058 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,24 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0058 - meži.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0058, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0058 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 55.p.

Par nekustamā īpašuma „Trijstūris pret Līdaku”, kadastra Nr.4092 007 0173,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-218 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0173 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0173 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,58 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0173 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0173, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0107 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 56.p.

Par nekustamā īpašuma „Pie Cepļiem”, kadastra Nr.4092 005 0126, Vecsaules
pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-214 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai zemes vienība kurai nav piekļuves iespējas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 atbilst starpgabala statusam,
zemes vienībai nav piekļuves iespējas.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 57.p.

Par nekustamā īpašuma „Aiz Plakanciema kūtiņām”,
kadastra Nr.4092 004 0254, Vecsaules pagastā piekritību,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma maiņu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-213 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254 - lauku zeme.
Nekustamais īpašums „Aiz Plakanciema kūtiņām”, kadastra Nr.4092 004 0254, kas
sastāv no zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254 neatrodas aiz
Plakanciema kūtiņām.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.

2. Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0254 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Nekustamam īpašumam „Aiz Plakanciema kūtiņām”, kadastra Nr.4092 004 0254, kas
sastāv no zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0430, mainīt
nosaukumu no „Aiz Plakanciema kūtiņām” uz „Ozolīši”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 58.p.

Par nekustamā īpašuma „Gabals gar Bruknas ceļu”,
kadastra Nr.4092 004 0253, Vecsaules pagastā piekritību,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-212 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0253 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0253 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0253 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0253, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0253 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 59.p.

Par nekustamā īpašuma „Almiņas”, kadastra Nr.4092 007 0102, Vecsaules
pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-215 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0102 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0102 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0102 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0102, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0102 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 70.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras ielā
15-24 , Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizēto dzīvokli Nr.24, Uzvaras ielā 15,
Gailīšu pagastā, Uzvarā, Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja: Bauskas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas neprivatizēts
dzīvoklis Nr. 24, Uzvaras ielā 15, Uzvarā, Gailīšu pagastā 60,9 m² platībā. Dzīvoklis nav izīrēts.
Tas nav piemērots dzīvošanai, jo tajā nav apkures, sanitārā mezgla, atslēgta gāze un elektrība.
Dzīvokļa tehniskais stāvoklis pasliktinās un rada zaudējumus pašvaldībai, jo par tiem jāmaksā
ikmēneša apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.24, Uzvaras ielā 15, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
60,9 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0248, ar
platību 5065 m² 610/26495 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.24, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 60,9 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0248, ar platību 5065 m²
610/26495 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 60.p.

Par nekustamā īpašuma „Ūdenstornis Līvānos”, kadastra Nr.4092 004 0251,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 29.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 211 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0251 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0251 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,09 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0251 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0251, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0251 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 61.p.

Par nekustamā īpašuma „Laukums pret Zvineļiem”,
kadastra Nr.4092 003 0058, Vecsaules pagastā piekritību,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 28.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 204 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0058 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0058 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,45 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0430 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0058, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0058 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.22, 62.p.

Par nekustamā īpašuma „Pagasta”, kadastra Nr.4092 002 0452, Vecsaules
pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 28.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 201 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,24 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Blakus Ainavām”, kadastra Nr.4092 002 0429,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 24.septembra aktu
Nr.15-22/Z1-197 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka zemes
vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429 ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,33 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429 - lauku zeme.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.

2. Zemes vienībai 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Liepas”, kadastra Nr.4092 004 0107, Vecsaules
pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu,
nosaukuma maiņu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 28.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 106 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,33 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107 - lauku zeme.
Bauskas novada Vecsaules pagasta teritorijā reģistrēti nekustamais īpašums „Liepas”,
kadastra Nr.4092 004 0299, un nekustamais īpašums „Liepas”, kadastra Nr.4092 004 0107.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu,
nosaukumi vienā pagastā nedrīkst atkārtoties.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Nekustamam īpašumam „Liepas”, kadastra Nr.4092 004 0107, kas sastāv no zemes
vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0107, mainīt nosaukumu no
„Liepas” uz „Liepuči”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Strēļu kapu lauks”, kadastra Nr.4052 007 0119,
pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 27.oktobrī saņemts pirkuma līgums, saskaņā ar
kuru SIA „Lielturki” (vienotais reģistrācijas Nr.53603051881) pārdod U.S. nekustamo īpašumu
„Strēļu kapu lauks”, kadastra Nr.4052 007 0119, kas sastāv no vienas zemes vienības 1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0122. Pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma
atsavināšanas cena ir EUR 5700 (pieci tūkstoši septiņi simti euro).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma
tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā
atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus
dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju
īstenošanai. Pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumi Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem”. Atbilstoši šo noteikumu 2.punktam, atsavinot nekustamo
īpašumu, izņemot likumā „Par pašvaldībām” 78.panta otrajā daļā minētos gadījumus, pirkuma
līgums vai tā noraksts pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā iesniedzams
attiecīgajai pašvaldībai, kas pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas izsniedz rakstisku
izziņu. Pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības un pircējs ir tiesīgs nekustamā īpašuma tiesības
reģistrēt zemesgrāmatu nodaļā, ja dome 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas nepieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu tās izmantot.
Izskatot pirkuma līgumu, dome konstatēja, ka nekustamā īpašuma „Strēļu kapu lauks”
zemes vienība robežojas ar Strēļu kapsētu.
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 8.jūlijā tika saņemts iestādes „Codes pagasta
pārvalde” iesniegums Nr.3-7/226 „Par Strēļu kapsētas teritorijas paplašināšanu”.
Šajā iesniegumā norādīts, ka Codes pagasta teritorijā esošajā Strēļu kapsētā vairs nav
iespējams veikt jaunus apbedījumus un tādēļ ir nepieciešams kapsētas teritoriju paplašināt.
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums „Strēļu kapi”, kura sastāvā
ir trīs zemes vienības: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0059, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0062 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4052 007 0065. Iestāde „Codes pagasta pārvalde” iesniegumā norāda, ka Strēļu kapsētas
teritoriju nevar paplašināt, izmantojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065, jo
tā nerobežojas ar kapsētas teritoriju.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā kā viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir” „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3., 5. un 6.punktu, Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Izmantot nekustamā īpašuma „Strēļu kapu lauks”, kadastra Nr.4052 007 0119, kas sastāv
no vienas zemes vienības 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0122
pirmpirkuma tiesības, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – kapsētu
izveidošana un uzturēšana – izpildi.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” desmit darbdienu laikā pēc šā lēmuma
pieņemšanas sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz SIA „Lielturki” un U.S.
vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma
līgumā noteikto summu – EUR 5700 (pieci tūkstoši septiņi simti euro).
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai domes lēmumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam –
SIA „Lielturki” un Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.
4. Noteikt finansējuma avotu pirmpirkuma tiesību izmantošanai – Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžeta atlikums gada beigās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Alvim Feldmanim.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 67.p.

Par nekustamā īpašuma „Ābelīšu starpgabals” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 004 0148 Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 25.septembrī saņemts SIA „Uzvara-lauks”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/2865), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Ābelīšu
starpgabals” zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Ābelīšu starpgabals”, kadastra Nr. 4060 004 0148, pieder
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu „Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 Gailīšu pagastā piekritību, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā interneta sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Iznomāt SIA „Uzvara-lauks”, reģistrācijas Nr.43603008016, juridiskā adrese: „Dvari”,
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma „Ābelīšu starpgabals”
zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0148 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2014. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar SIA „Uzvara-lauks” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;

5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras ielā
17-12 , Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.12, Uzvaras ielā 17,
Gailīšu pagastā, Uzvarā, Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja: Bauskas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas neprivatizēts
dzīvoklis Nr.12, Uzvaras ielā 17, Uzvarā, Gailīšu pagastā 73,3 m² platībā. Dzīvoklis nav izīrēts.
Tas nav piemērots dzīvošanai, jo tajā nav apkures, sanitārā mezgla, atslēgta gāze un elektrība.
Dzīvokļa tehniskais stāvoklis pasliktinās un rada zaudējumus pašvaldībai, jo par tiem jāmaksā
ikmēneša apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.12, Uzvaras ielā 17, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
73,3 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0221, ar
platību 5631 m² 733/26399 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.12, Uzvaras ielā 17, Gailīšu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 73,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0221, ar platību 5631 m²
733/26399 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras ielā
17-36, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.36, Uzvaras ielā 17,
Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja: Bauskas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas neprivatizēts
dzīvoklis Nr.36, Uzvaras ielā 17, Uzvarā, Gailīšu pagastā 105,4 m² platībā. Dzīvoklis nav
izīrēts. Tas nav piemērots dzīvošanai, jo tajā nav apkures, sanitārā mezgla, atslēgta gāze un
elektrība. Dzīvokļa tehniskais stāvoklis pasliktinās un rada zaudējumus pašvaldībai, jo par tiem
jāmaksā ikmēneša apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.36, Uzvaras ielā 17, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
105,4 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0221, ar
platību 5631 m² 1058/26399 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.36, Uzvaras ielā 17, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 105,4 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0221, ar platību 5631
m² 1058/26399 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 20.oktobrī saņemts A.P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Vītoliņi”, Codes pagastā.
Izskatot A.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Vītoliņi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0362, sastāv no zemes vienības
0,4394 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0364 un pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000534986.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, kadastra Nr. 4052 009 0362, atrodas A.P. ēku īpašums
„Vītoliņi”, kadastra Nr.4052 509 0031, kas reģistrēts zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000096143.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (A.Novickis), nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Vītoliņi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0362,
kas sastāv no zemes vienības 0,4394 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0364.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Stārķi”, Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 20.oktobrī saņemts A.P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Stārķi”, Codes pagastā.
Izskatot A.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Stārķi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0385, sastāv no zemes vienības
0,3309 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0365 un pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000534989.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz nekustamā īpašuma „Stārķi”, kadastra Nr. 4052 009 0385, atrodas A.P. ēku īpašums
„Stārķi”, kadastra Nr.4052 509 0038, kas reģistrēts zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000401505.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „Stārķi”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0385, kas
sastāv no zemes vienības 0,3309 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0365.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Spiģi 5”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 17.oktobrī saņemts Codes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Spiģi 5”, Codes pagastā.
Izskatot Codes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0655,
sastāv no zemes vienības 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0655;
nekustamais īpašums „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0655,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000535918.
Codes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Spiģi 5”,
Codes pag., Bauskas nov. nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0655, kas sastāv no
zemes vienības 0,19 ha.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 Gailīšu pagastā
piekritību pašvaldībai un pievienošanu nekustamam īpašumam „Viršu
kopmītne”
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha. Atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali,
kuru platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikts, ka minimālā platība lauksaimniecības zemēm ir
1 ha.
Zemes vienība 0,05 ha platībā atrodas valsts un pašvaldības autoceļu krustojumā blakus
nekustamā īpašuma „Viršu kopmītne” zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 010 0068.
Gailīšu pagasta padome ar 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes piekritību
pašvaldībai” noteica, ka zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0068 ir
pašvaldībai piekrītoša.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Lai neveidotu starpgabalu un zemi racionāli varētu izmantot, zemes vienība 0,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 jāpievieno zemes vienībai 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4060 010 0068.
Uz zemes vienības VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētā dzīvojamā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 001 bija nenoskaidrotas
piederības ēka, kura ir nojaukta.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu,
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 atbilst
starpgabala statusam.
2. Zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 pievienot
nekustamā īpašuma „Viršu kopmītne” zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 010 0068, atbilstoši grafiskajam pielikumam, veidojot vienu zemes
vienību 1,15 ha kopplatībā.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0147
Gailīšu pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0147 iekļaušanu
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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0147 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 004 0147, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,12 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4060 004 0147, piešķirt nosaukumu „Grīna starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 004 0147, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0063
Gailīšu pagastā piekritību pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0063 iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0063 ir iekārtota autostāvvieta pie
daudzdzīvokļu mājās „Virši”, atkritumu savākšanas laukums, uz kura izvietoti atkritumu
konteineri, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju garāžas, kūtiņas un apstādījumi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0063 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4060 010 0063 nav piešķirts nosaukums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0063 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,39 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4060 010 0063, nosaukumu „Viršu pagalms”.
3. Nekustamā īpašuma „Viršu pagalms” zemes vienībai 0,39 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 010 0063 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0145
Gailīšu pagastā piekritību pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0145 iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0145 atrodas bijušā pašvaldības
uzņēmuma „Gailīšu siltums” katlu mājas drupas un vecās kanalizācijas nosēdumu akas.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0145 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4060 002 0145 nav piešķirts nosaukums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.un 4.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0145 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,03 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4060 002 0145, nosaukumu „Vecā katlu māja”.
3. Nekustamā īpašuma „Vecā katlu māja” zemes vienībai 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 002 0145 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vecā katlu māja” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 78.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0117
Gailīšu pagastā piekritību pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0117 iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0117 ir izvietoti atkritumu
konteineri, kā arī atrodas daudzdzīvokļu mājas „Mūsa 2” iedzīvotāju pagrabs un apstādījumi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0117 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4060 002 0117 nav piešķirts nosaukums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 002 0117 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,09 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 002 0117, nosaukumu „Mūsas 2 pagrabs”.
3. Nekustamā īpašuma „Mūsas 2 pagrabs” zemes vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 002 0117 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mūsas 2 pagrabs” apgrūtinājumus saskaņā ar pielikumu.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0244
Gailīšu pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0244 iekļaušanu
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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0244 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,07 ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 004 0244, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,07 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4060 004 0244, piešķirt nosaukumu „Šķūņa starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,07 ha platībā, kadastra apzīmējums 4060 004 0244, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks” Codes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4052 002 0052 Codes pagastā” noteikts, ka zemes vienība 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 001 0093 un zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 001 0094 ir ieskaitāmas 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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4072 001 0093 un 4072 001 0094 atbilst
starpgabala statusam, jo zemes vienību platības ir mazākas par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4052 002 0052 Codes pagastā” 10.punktu.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0093 un
zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0094, ir starpgabali,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmi uz tās vārda zemesgrāmatā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Smilgas” Codes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra 4052 005 0049 ir reģistrēta kā rezerves zemes fonda zeme.
Uz zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0049 atrodas
dzīvojamā māja „Smilgas” ar būves kadastra apzīmējumu 4052 005 0049 001 un ar to saistītas
saimniecības ēkas – 2 šķūņi, kūts un pagrabs.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0049 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0100, 4072 006 0103
un 4072 006 0144 Mežotnes pagastā apvienošanu, piekritību, robežu
pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 14.janvārī sastādījusi aktus
par zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0100 un zemes vienības
0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0103 atzīšanu par starpgabaliem un iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Bauskas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0144 Mežotnes pagastā piekritību” noteica, ka tā ir piekritīga pašvaldībai.
Zemes vienībai 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0144 ir astoņnieka
formas robeža, kuras šaurākā vieta ir 0,8 m, tāpēc ir nepieciešams no šīs zemes vienības atdalīt
zemes vienību 0,1 ha platībā un no tās izveidot atsevišķu nekustamo īpašumu.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
4072 006 0100, 4072 006 103 un 4072 006 0144 Mežotnes pagastā jāapvieno, veicot robežu
pārkārtošanu.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0144, 4072 006 0100 un 4072
006 0103 ir iekārtota autostāvvieta pie daudzdzīvokļu mājās Ceplis 12, izvietoti atkritumu
savākšanas konteineri, kā arī daudzdzīvokļu mājas „Ceplis 12” iedzīvotāju malkas šķūnīši,
garāžas un apstādījumi.
Bauskas novada dome ar 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Mežotnes pagastā zemes vienību piekritību” noteica, ka zemes vienība 0,37 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0199 ir piekritīga pašvaldībai. Šai zemes vienībai ir jāveic
robežu pārkārtošana atbilstoši lēmuma grafiskajam pielikumam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.un 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

1. No zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0144 atdalīt zemes
vienību 0,1 ha platībā, izveidojot atsevišķu nekustamo īpašumu atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
2. Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības 0,1 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Minku starpgabals”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Minku starpgabals” platībā 0,1 ha piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Minku starpgabals” sastāvā, 0,1 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Pievienot zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0100 un
zemes vienību 0,03ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0103 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0144, pārkārtojot robežas atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
6. Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības 0,4 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Cepļa 12 pagalms”.
7. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Cepļa 12 pagalms” 0,4 ha kopplatībā piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Cepļa 12 pagalms” sastāvā, 0,4 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Cepļa 12 pagalms” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko
pielikumu.
10. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0062 Mežotnes
pagastā piekritību un pievienošanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 003 0072
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0062 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu 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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm
noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0062 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Uz zemes vienības atrodas dzīvojamās mājas „Piesaules” un ar to saistīto palīgēku
drupas.
Lai neveidotos starpgabals, tad zemes vienība 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 003 0062 jāapvieno ar pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Āboli 1” zemes vienību
3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0072 .
Bauskas novada dome ar 2013.gada 28.februāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Mežotnes pagastā zemes vienību piekritību” noteica, ka zemes vienība 3,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 003 0072 ir piekritīga pašvaldībai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās
daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,32 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 003 0062, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0062 apvienot ar zemes
vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0072 atbilstoši grafiskajam
pielikumam.

3. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3,42 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Ābolu lauks”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Ābolu lauks”, kas sastāv no zemes vienības 3,42 ha
platībā, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 3,42 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0187, 4072 004 0287
un 4072 004 0190 Mežotnes pagastā apvienošanu, piekritību, robežu
pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības T.K. uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0287 un noteica, ka šī zeme vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar T.K. noslēdza zemes nomas līgumu par
zemes vienības 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0174 iznomāšanu. Zemes
nomas līguma termiņš beidzās 2014.gada 6.maijā un T.K. nepagarināja zemes nomas līgumu.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu „ Par lauku apvidus
zemes piekritību Mežotnes pašvaldībai” noteikts, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0187 ir piekrītoša pašvaldībai. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā teksta daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072
004 0187 platība norādīta 0,1 ha, bet pēc grafiskās daļas datiem platība ir 0,045 ha. Tāpēc ir
nepieciešama platības precizēšana.
Nekustamais īpašums „Selekcija māja 10” sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0187 un daudzdzīvokļu mājas. Šī īpašuma robeža atrodas 6 m no
daudzdzīvokļu mājas sienas. Daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai nepieciešama lielāka platība, lai
nākotnē varētu izveidot autostāvvietu, tāpēc nepieciešams palielināt zemes vienības platību,
pārkārtojot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190 robežas.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0287 Mežotnes pagastā jāpievieno zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0190, veicot robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190 ir iekārtota autostāvvieta pie
daudzdzīvokļu mājām „Selekcija māja 12” un „Selekcija māja 14”, izvietoti atkritumu
savākšanas konteineri, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju malkas šķūnīši, garāžas un
apstādījumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 3.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu
vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pievienot zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0287 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190, pārkārtojot robežas atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,37 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Sēta”.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Sēta”, kas sastāv no zemes vienības 0,37 ha platībā,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sēta” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko pielikumu.
5. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0190 un 4072 004 0187
robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam.
6. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Selekcija māja 10” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0187 0,1 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Selekcija māja 10” sastāvā 0,1 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
8. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Selekcija māja 10” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko
pielikumu.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0198
Mežotnes pagastā piekritību pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0198 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0198 atrodas daudzdzīvokļu mājas
„Ceplis 2” iedzīvotāju palīgēkas un apstādījumi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0198 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4072 006 0198 nav piešķirts nosaukums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0198 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0198 piešķirt nosaukumu „Cepļa 2 laukums”.
3. Nekustamā īpašuma „Cepļa 2 laukums” zemes vienībai 0,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0195 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0562
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0562 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu 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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0562 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,053 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0562, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,022 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4072 004 0562, piešķirt nosaukumu „Doktorāta starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,053 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0562, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0218
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,022 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0218 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu 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 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0218 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,022 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 006 0218, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,022 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 006 0218, piešķirt
nosaukumu „Cepļa 6 starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,022 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 006 0218, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0128
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,085 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0128 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0128 ir piekrītoša pašvaldībai, jo uz
zemes vienības atrodas ceļš, kas nodrošina piekļuvi SIA „Lielmežotne” darbnīcām un citiem
nekustamiem īpašumiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kas vajadzīga pašvaldību funkciju
īstenošanai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4072 004 0128, kurš sastāv no zemes vienības
0,085 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0128, piešķirt nosaukumu „Ceļš uz
Lielmežotnes darbnīcām”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ceļš uz Lielmežotnes darbnīcām”, kadastra Nr. 4072
004 0218, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0128 platībā 0,085 ha piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma „Ceļš uz Lielmežotnes darbnīcām” zemes vienībai 0,085 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt precizētas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 Mežotnes pagastā
piekritību, sadalīšanu, robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 1,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Apsekojot dabā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183, tika konstatēts,
ka tas ir 7 daudzdzīvokļu māju iekšpagalms, uz kura atrodas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
automašīnu stāvvietas, izvietoti atkritumu savākšanas konteineri, kā arī malkas šķūnīši, garāžas,
atpūtas vietas un apstādījumi.
Nekustamais īpašums „Selekcija māja 11” sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0180, kura nav uzmērīta, un daudzdzīvokļu mājas. Šī īpašuma
robeža Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(turpmāk- VZDNĪKIS) grafiskajā daļā iezīmēta 3 m attālumā no daudzdzīvokļu mājas sienas.
Daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai nepieciešama lielāka platība, lai iedzīvotāji varētu izveidot
autostāvvietu, nokraut malku un iekārtot atpūtas vietas - soliņus pie savām mājām, tāpēc
nepieciešams palielināt zemes vienības platību, pārkārtojot zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0183 robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam. VZDNĪKIS teksta daļā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0180 platība norādīta 0,1 ha, bet pēc grafiskās
daļas datiem platība ir 0,06 ha.
Nekustamais īpašums „Selekcija māja 13” sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0181, kura nav uzmērīta, un daudzdzīvokļu mājas. Šī īpašuma
robeža Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskajā daļā iezīmēta 3 m attālumā no daudzdzīvokļu mājas sienas. Arī šai zemes vienībai ir
nepieciešams palielināt zemes vienības platību, pārkārtojot zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0183 robežas, atbilstoši grafiskajam pielikumam. VZDNĪKIS teksta daļā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0180 platība norādīta 0,1 ha, bet pēc grafiskās
daļas datiem platība ir 0,04 ha.
Nekustamais īpašums „Selekcija māja 15” sastāv no zemes vienības 0,072 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0182. Daudzdzīvokļu mājai nav zemes, kas nepieciešama mājas
iedzīvotājiem automašīnu novietošanai, atpūtas vietas iekārtošanai utt. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0182 ir nepieciešams palielināt zemes platību, pārkārtojot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 robežas, atbilstoši grafiskajam pielikumam
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, katrai daudzdzīvokļu mājai jāpiesaista
atsevišķa zemes vienība – pagalms, kas nodrošinātu šīs mājās saimniecisko dzīvi, veicot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 sadalīšanu un robežu pārkārtošanu atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,

tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 3.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
2. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 zemes vienību 0,3
ha platībā, pārkārtojot robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam (1.zemesgabals).
3. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Pils ielas 16 pagalms”.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Pils ielas 16 pagalms” zemes vienība 0,3 ha platībā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Pils ielas 16 pagalms” sastāvā 0,3 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pils ielas 16 pagalms” apgrūtinājumus saskaņā ar
grafisko pielikumu.
7. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0180 un 4072 004 0183
robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam (2.zemesgabals).
8. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Selekcija māja 11”, kadastra Nr.4072 004 0180,
zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0180 piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
9. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Selekcija māja 11” sastāvā 0,2 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
10. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Selekcija māja 11” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko
pielikumu.
11. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0181 un 4072 004 0183
robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam (3.zemesgabals).
12. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Selekcija māja 13”, kadastra Nr.4072 004 0181 zemes
vienība 0,16 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
13. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Selekcija māja 13” sastāvā 0,16 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
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14. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Selekcija māja 13” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko
pielikumu.
15. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0183 zemes vienību 0,1 ha
platībā, pārkārtojot robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam (4.zemesgabals).
16. Zemes vienību 0,1 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam „Selekcija māja 15”,
kadastra Nr.4072 004 0182, kā otro zemes vienību (grafiskais pielikums
4.zemesgabals).
17. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Selekcija māja 15”, kadastra Nr. 4072 004 0182, otrā
zemes vienība 0,1 ha platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
18. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Selekcija māja 15” sastāvā 0,1 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
19. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,5 ha platībā (atbilstoši
grafiskajam pielikumam 5.zemesgabals) piešķirt nosaukumu „Zemgaļu pagalms”.
20. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Zemgaļu pagalms zemes vienība 0,5 ha platībā piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
21. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „Zemgaļu pagalms” sastāvā 0,5 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
22. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 91.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā
Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums”
Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas darba grupa,
pilnveidojot Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu,
izstrādājusi mēnešalgas noteikšanas kritērijus atbilstoši amata atbildības līmenim un sarežģītībai.
Izstrādātie kritēriji pilnveidotu darbinieku atlīdzības sistēmu un nodrošinātu darbiniekiem
līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu, vienotu regulējumu mēnešalgu
noteikšanai, mēnešalgu noteikšanas caurspīdīgumu, kā arī vienotu pieeju amatu līmeņu
(atbildības līmeņu un sarežģītības) noteikšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, R.Žabovs), ar 1 balsi „pret”
(A.Novickis), ar 3 balsīm „atturas” (A.Kursīte, J.Rumba, M.Ruža), 1 nebalso (V.Čačs), nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Nolikuma mērķis ir ieviest vienotu atlīdzības sistēmu pašvaldībā ar mērķi veicināt personāla
vadību, attīstību un darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai un nodrošināt
darbiniekiem līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu, vienotu regulējumu
mēnešalgu noteikšanai, mēnešalgu noteikšanas caurspīdīgumu, kā arī vienotu pieeju amatu
līmeņu (atbildības līmeņu un sarežģītības) noteikšanai.”
1.2. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu Domes priekšsēdētājam piešķir Bauskas
novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un
atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem” noteiktajā kārtībā un apmērā.”
1.3. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
„28. Papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu Domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma
un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem” noteiktajā kārtībā un apmērā.”
1.4. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības
izpilddirektora vietniekam piešķir Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12

„Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” noteiktajā kārtībā un apmērā.”
1.5. izteikt VII. nodaļu šādā redakcijā:
„VII. Amatu klasificēšanas, amatu vērtības un mēnešalgas noteikšanas kārtība
50. Amatu mēnešalgu apmērus nosaka, klasificējot amatus atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 20.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs” (turpmāk – amatu katalogs) un amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka
saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību” un šo Noteikumu VII. nodaļā noteikto. Pašvaldības iestāžu amatu
sarakstus ar amatiem noteiktajām mēnešalgām apstiprina dome.
51. Izveidojot jaunu amata vienību vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas gadījumā
iestādes vadītājs organizē amatu klasificēšanu atbilstoši amatu kataloga nosacījumiem,
nosaka amata mēnešalgu, ievērojot šī nolikuma VII.nodaļā noteikto. Klasificēšanas
rezultātus iesniedz izskatīšanai pašvaldības izpilddirektora izveidotai amatu
klasificēšanas komisijai.
52. Ja nepieciešams, komisija izlīdzina amatu klasificēšanas rezultātus saskaņā ar amatu
kataloga nosacījumiem. Izlīdzināšanas procesā izvērtē visus amatu klasificēšanas
rezultātus un ierosina pašvaldības iestādes vadītājam mainīt to amatu klasifikāciju, kas
klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādas vai līdzīgas vērtības amatiem.
53. Amata mēnešalga nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos un tiešās pārvaldes iestāžu
darbiniekiem un amatpersonām, kuras pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus,
noteiktās mēnešalgas, kā arī pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu.
54. Maksimālais mēnešalgas apmērs pašvaldībā tiek noteikts 16.mēnešalgu grupā, par
pamatu ņemot pašvaldības izpilddirektora maksimālo mēnešalgu, kuras apmērs
nepārsniedz 85 % (astoņdesmit piecu procentus) no Bauskas novada domes
priekšsēdētāja mēnešalgas.
55. Pašvaldībā piemērojamais maksimālais mēnešalgas apmērs tiek pielīdzināts valstī
noteiktajam, ievērojot šī nolikuma 61.punktā noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru
pašvaldības iestādē (turpmāk – institūcija).
56. Pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts procentuāli
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot šī nolikuma 61.punktā noteikto.
Novada institūcijai samazinot maksimālo apmēru par 15 %, lielai institūcijai par 10 %,
vidējai un mazai par 6 %. Amata mēnešalgu apmērs nedrīkst būt mazāks par valstī
noteikto minimālo darba algu.
57. Nosakot amata mēnešalgu, amata vērtības tiek:
57.1.vērtētas atbilstoši amata atbildības līmenim un sarežģītībai;
57.2.grupētas mēnešalgu grupas ietvaros;
57.3.iedalītas, ņemot vērā apkalpojamo iedzīvotāju skaitu vai institūcijā nodarbināto skaitu,
izglītības iestādēs – izglītojamo skaitu.
58. Izvērtējot amata atbildības līmeni un sarežģītību, amatu klasificē atbilstoši amatu
katalogam un nosaka amata saimi un līmeni. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni,
nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu.
59. Amatu vērtības, ņemot vērā apkalpojamo iedzīvotāju skaitu vai institūcijā nodarbināto
skaitu, izglītības iestādēs – izglītojamo skaitu, tiek iedalītas šādi:
59.1.ņemot vērā apkalpojamo iedzīvotāju skaitu amatu vērtības institūcijās tiek iedalītas šādi:

59.1.1.
59.1.2.

Apkalpojamo iedzīvotāju skaits
Iedalījums
administratīvā teritorijā, kurā iedzīvotāju skaits ir lielāks liela institūcija*
par 3000 iedzīvotājiem
administratīvā teritorijā, kurā iedzīvotāju skaits ir no vidēja institūcija*
1500 līdz 2999 iedzīvotājiem
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administratīvā teritorijā, kurā iedzīvotāju skaits ir līdz maza institūcija
1499 iedzīvotājiem
* ja administratīvajā teritorijā komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina
komunālās saimniecības uzņēmums, institūcija pēc 59.1.apakšpunkta iedalījuma tiek
iedalīta vienu iedalījumu zemāk.
59.2.ņemot vērā apkalpojamo teritoriju vai nodarbināto skaitu institūcijā institūciju amatu
vērtības tiek iedalītas šādi:
59.1.3.

59.2.1.
59.2.2.
59. 2.3.
59.2.4.

Institūcijas lielums
ja Institūcija apkalpo visu novada teritoriju
ja Institūcijā nodarbināti 50 un vairāk darbinieku
nodarbināti no 21 līdz 49 darbiniekiem
nodarbināti līdz 20 darbiniekiem

Iedalījums
novads
liela institūcija
vidēja institūcija
maza institūcija

59.3. izglītības iestāžu amatu vienībām, ko finansē no pašvaldības budžeta, institūciju amata
vērtības tiek iedalītas šādi:

59.3.1.
59.3.2.
59.3.3.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē
300 un vairāk
151-299
līdz 150

Iedalījums
liela institūcija
vidēja institūcija
maza institūcija

60. Nosakot amata vērtības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamo skaitam,
piemēro koeficientu 0,75, interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro
koeficientu 0,5.
61. Minimālā un maksimālā mēnešalgas apmērs institūcijās ir šādas:
Institūcijas iedalījums
61.1.
61.2.
61.3.
61.4.

novads
liela institūcija
vidēja institūcija
maza institūcija

Minimālais apmērs
% no maksimālā apmēra
85
80
74
64

Maksimālais apmērs
% no maksimālā apmēra
100
90
80
70

62. Nosakot mēnešalgu 1.un 2.mēnešalgu grupas amatiem, nepiemēro šī nolikuma 61.punktu.
63. Darbiniekam atbilstoši Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.22
„Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes
piešķiršanas kārtība” pēc individuālo prasmju novērtēšanas tiek noteikta 1., 2. vai 3.
kvalifikācijas pakāpe. Atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas pakāpei un pašvaldības budžeta
iespējām darbiniekam var tikt paaugstināta mēnešalga šādā apmērā, bet nepārsniedzot
mēnešalgas grupas un institūcijai noteikto maksimālo apmēru:
63.1. 1.kvalifikācijas pakāpei – līdz 2 % no amatam noteiktās mēnešalgas,
63.2. 2.kvalifikācijas pakāpei – līdz 4 % no amatam noteiktās mēnešalgas;
63.3. 3.kvalifikācijas pakāpei – līdz 6 % no amatam noteiktās mēnešalgas.
64. Ikgadējās novērtēšanas rezultātā noteiktā kvalifikācijas pakāpe tiek ņemta vērā, nosakot
darbiniekam mēnešalgu nākošajam budžeta gadam. Darbinieku mēnešalgas nākošajam
budžeta gadam ar rīkojumu nosaka:
64.1. Domes priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora
vietniekam;
64.2. Pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju – iestāžu vadītājiem;
64.3. iestāžu vadītāji, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru – darbiniekiem.
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65. Uzsākot darbu pašvaldībā, darbiniekam pārbaudes laikā tiek noteikta mēnešalga 85 %
apmērā no viņa amatam atbilstošās mēnešalgas, bet ne mazāk par valstī noteikto
minimālo darba algu pie normālā darba laika – 40 stundas nedēļā. Beidzoties pārbaudes
laikam, darbinieks tiek novērtēts atbilstoši Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra
noteikumiem
Nr.22 „Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un
kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” un darbiniekam tiek noteikta amatam
atbilstošā mēnešalga.
66. Darbiniekam atgriežoties no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (ilgāka par sešiem
kalendāra mēnešiem, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums), līdz novērtēšanas
rezultātu iegūšanai, nosaka mēnešalgu iepriekšējā apjomā. Gadījumos, kad iepriekšējās
mēnešalgas piemērošana nav adekvāta (būtiski mainījušies darba pienākumi, atlīdzības
noteikšanas sistēma u.c.), mēnešalgu līdz darbinieka novērtēšanai nosaka pašvaldības
izpilddirektors vai iestādes vadītājs (iestāžu darbiniekiem), nepārsniedzot attiecīgā amata
algas līmeņa maksimumu.
67. Darbiniekam, kuram piemēro summētā darba laika uzskaiti vai stundas tarifa likmes
darba samaksu, stundas tarifa likmi nosaka par pamatu ņemot attiecīgajam amatam
mēnešalgu skalā paredzēto mēnešalgu.
68. Darbinieku mēnešalgas tiek noapaļotas pilnos euro, bet ne vairāk kā attiecīgajai
mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā mēnešalga.
69. Darbiniekam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, mēnešalgu
izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam.
70. Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darbinieku.
Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā darba līgumā izdara attiecīgus grozījumus
rakstveidā, kā atsevišķu vienošanos, ko paraksta abas līgumslēdzējas puses.
71. Par pamatu mēnešalgas izmaiņām var būt izmaiņas normatīvos aktos, minimālās algas
izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un izmaiņas darbinieka amata
pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī ar kvalitāti, kvalifikāciju vai domes
lēmumu par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā. Mēnešalga var tikt pārskatīta arī citos gadījumos, bet ne biežāk kā divas reizes
gadā.”
1.6. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:
„86. Novērtējuma prēmija tiek piešķirta, pamatojoties uz darbinieka darbības un tās rezultātu
novērtējumu, kas veicams saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora izdotu iekšējo normatīvo
aktu. Novērtējuma prēmijas apmērs tiek noteikts:
86.1. iestāžu, struktūrvienību vadītājiem:
86.1.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 141 līdz 160 punktiem – līdz
40 % no mēnešalgas;
86.1.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 161 līdz 180 punktiem – līdz
60 % no mēnešalgas;
86.1.3. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 181 līdz 200 punktiem – līdz
75 % no mēnešalgas;
86.2. speciālistiem, kuru pakļautībā nav citu darbinieku:
86.2.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 111 līdz 130 punktiem – līdz
40 % no mēnešalgas;
86.2.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 131 līdz 150 punktiem – līdz
60 % no mēnešalgas;
86.2.3. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 151 līdz 170 punktiem – līdz
75 % no mēnešalgas;
86.3. tehniskajiem darbiniekiem:
86.3.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 51 līdz 65 punktiem – līdz 40
% no mēnešalgas;
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86.3.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 66 līdz 80 punktiem – līdz 60
% no mēnešalgas.”
1.7. aizstāt 120.punktā skaitli „100” ar „90”.
1.8. aizstāt visā tekstā vārdus „sekretārs lietvedis” ar „pašvaldības sekretārs”.
2. Papildināt noteikumus ar 125.punktu šādā redakcijā:
„125. Noteikt, ka lēmuma spēkā stāšanās brīdī darbiniekiem noteiktās mēnešalgas netiek
mainītas. Amatu mēnešalgas izlīdzina nolikuma noteiktajā kārtībā atbilstoši kārtējā
budžeta gada iespējām.”
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 92.p.

Par noteikumu „Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un
kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 76.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs),
„pret” nav, ar 2 balsīm „atturas” (A.Novickis, M.Ruža), 1 nebalso (V.Čačs), nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.22 „Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un
kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2013.gada 29.novembra lēmumu
„Par atalgojuma noteikšanu izglītības iestāžu amata vienībām „ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis” un „saimniecības vadītājs””.
Pielikumā: Noteikumi Nr.22„Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un
kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” ar pielikumiem uz 34 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
30 10.2014.lēmumu (prot.Nr.22, 91.p.)
NOTEIKUMI
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas
pakāpes piešķiršanas kārtība
2014.gada 30.oktobrī

Nr.22
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 76.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.

3.

4.

5.

Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes
piešķiršanas kārtība (turpmāk- noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – pašvaldība) iestāžu (turpmāk tekstā – iestādes) vadītāju un darbinieku (kopā
turpmāk tekstā – darbinieki) darba rezultātu novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes
piešķiršanas kārtību.
Noteikumi nenosaka kārtību, kādā tiek novērtēta darbinieku darbība un darba rezultāti:
2.1.
izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un pedagogiem;
2.2.
pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem.
Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanai ir šādi mērķi:
3.1. novērtēt darbinieka amata/darba pienākumu veikšanas kvalitāti un profesionālo
kvalifikāciju;
3.2. noteikt darbinieka mācību un attīstības vajadzības;
3.3. identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā.
Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti:
4.1. darbinieka kvalifikācijas pakāpes piešķiršanai;
4.2. papildatvaļinājuma piešķiršanai;
4.3. piemaksas noteikšanai par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti;
4.4. novērtējuma prēmijas noteikšanai;
4.5. lēmuma par darbinieka pārcelšanu citā amatā pieņemšanai;
4.6. lēmuma par darbinieka neatbilstību ieņemamam amatam pieņemšanai.
Noteikumi netiek attiecināti uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu
laiku, izņemot gadījumus, kad darba līgums uz noteiktu laiku tiek noslēgts uz laika periodu,
kas ir garāks par vienu gadu.
II. Novērtēšanas veikšanas termiņi

6.

Darbinieku novērtēšanu veic:
6.1. darbinieka pārbaudes laika beigās;
6.2. ikgadējās novērtēšanas laikā;

6.3. darbiniekam atgriežoties no ilgstošas prombūtnes;
6.4. citos gadījumos, lai noteiktu kvalifikācijas pakāpi.
7. Darbiniekam, kuram uzsākot darbu ir noteikts pārbaudes laiks, novērtēšanu veic divas
nedēļas pirms pārbaudes laika beigām.
8. Jauna darbinieka novērtēšanu, kvalifikācijas pakāpes piešķiršanai, veic ikgadējās
novērtēšanas laikā, ja tā notiek ne ātrāk kā pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem.
9. Ikgadējā novērtēšana tiek veikta vienu reizi gadā par iepriekšējo periodu saskaņā ar
pašvaldības izpilddirektora rīkojumā noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem.
10. Ja darbinieks novērtēšanai noteiktajā laikā ir prombūtnē (atvaļinājums, darbnespēja,
komandējums u.c.), novērtēšanu veic divu nedēļu laikā pēc darbinieka atgriešanās darbā.
11. Darbiniekam atgriežoties no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (ilgāka par sešiem
kalendāra mēnešiem, piemēram bērna kopšanas atvaļinājuma) novērtēšanu veic ne vēlāk kā
pēc sešiem mēnešiem vai ikgadējās novērtēšanas laikā, ja tā notiek vismaz pēc trīs
mēnešiem no darbinieka atgriešanās darbā.
12. Citos gadījumos novērtēšana notiek saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora vai iestādes
vadītāja rīkojumu, kurā norādīts novērtēšanas veikšanas iemesls un termiņi.
III. Novērtēšanas vispārējā kārtība
13. Darbinieka novērtēšanu veic tiešais (struktūrvienības) vadītājs vai iestādes vadītājs
(turpmāk tekstā – iestādes/struktūrvienības vadītājs). Iestādes/struktūrvienības vadītāja
novērtēšanu veic pašvaldības izpilddirektors. Nepieciešamības gadījumā novērtēšanai var
tikt izveidota vērtēšanas komisija.
14. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības izpilddirektora vietnieka darba izpildi novērtē
domes priekšsēdētājs.
15. Ja struktūrvienības/iestādes vadītājs ieņem attiecīgo amatu mazāk kā trīs mēnešus, viņam
padoto darbinieku vērtēšanu veic pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības
izpilddirektora norīkots darbinieks, piedaloties struktūrvienības/iestādes vadītājam.
16. Tehniskā darbinieka darba izpildi novērtē struktūrvienības/iestādes vadītājs vai tiešais
darba vadītājs.
17. Darbinieks tiek informēts par novērtēšanas intervijas laiku un vietu, lai nodrošinātu
darbiniekam iespēju tai sagatavoties.
IV. Novērtēšanas kritēriji
18. Novērtējumā tiek ņemti vērā darbinieka darba līgumā un amata aprakstā noteiktie
pienākumi, kā arī iepriekšējo novērtēšanu rezultāti. Papildus var tikt izmantoti darba
kārtības noteikumi, struktūrvienības/iestādes nolikums (reglaments), kā arī citi pašvaldības
darbiniekiem saistoši normatīvie akti.
19. Iestāžu/struktūrvienību vadītāji tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
19.1. amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 40 % no kopējā punktu skaita):
19.1.1. amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti;
19.1.2. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
19.1.3. prasme veikt darba pienākumus paaugstinātas spriedzes situācijās;
19.1.4. plānošana un organizēšana;
19.1.5. attieksme un ieinteresētība jauninājumu un izmaiņu gadījumā.
19.2. profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30 % no kopējā punktu skaita):
19.2.1. amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās
zināšanas un prasmes;
19.2.2. orientācija uz attīstību;
19.2.3. ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārzināšana un ievērošana.
19.3. vadības prasmes (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita):
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19.3.1. darbinieku motivēšana un attīstīšana;
19.3.2. rezultātu sasniegšana;
19.3.3. komandas vadīšana;
19.3.4. pārmaiņu vadīšana.
19.4. saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 10 % no kopējā punktu skaita):
19.4.1. komunikācijas prasmes;
19.4.2. saskarsme un sadarbība;
19.4.3. attiecības ar kolēģiem;
19.4.4. ētiskums.
20. Darbinieki, kuru pakļautībā nav citu darbinieku, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
20.1. amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 50 % no kopējā punktu skaita):
20.1.1. amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti;
20.1.2. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
20.1.3. prasme veikt darba pienākumus paaugstinātas spriedzes situācijās;
20.1.4. patstāvība;
20.1.5. attieksme un ieinteresētība jauninājumu un izmaiņu gadījumā.
20.2. profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30 % no kopējā punktu skaita):
20.2.1. amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās
zināšanas un prasmes;
20.2.2. orientācija uz attīstību;
20.2.3. ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārzināšana un ievērošana.
20.3. saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita):
20.3.1. komunikācijas prasmes;
20.3.2. saskarsme un sadarbība;
20.3.3. attiecības ar kolēģiem;
20.3.4. ētiskums.
21. Tehniskie darbinieki tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
21.1. amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 80 % no kopējā punktu skaita):
21.1.1. amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti;
21.1.2. attieksme pret darba/amata pienākumiem;
21.1.3. amata/darba pienākumu veikšanas termiņu ievērošana;
21.1.4. disciplinētība;
21.1.5. patstāvība.
21.2. saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita):
21.2.1. attiecības ar kolēģiem;
21.2.2. ētiskums.
V. Novērtēšanas gaita
22. Iestājoties kādam no darba rezultātu novērtēšanas gadījumiem, tiek uzsākts darbinieka darba
rezultātu novērtēšanas process.
23. Novērtēšana notiek trīs posmos:
23.1. darbiniekam veicot pašnovērtējumu (pašnovērtējumu neveic darbinieka novērtēšanā
pirms pārbaudes laika beigām);
23.2. tiešajam vadītājam veicot darbinieka novērtējumu;
23.3. darbinieka un tā tiešā vadītāja pārrunās.
24. Darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtēšanai pirms darba līgumā notektā
pārbaudes laika beigām izmanto Novērtēšanas anketu “A” (1.pielikums).
24.1. anketu aizpilda iestādes/struktūrvienības vadītājs par darbinieku vai pašvaldības
izpilddirektors par iestādes/struktūrvienības vadītāju, apvelkot novērtējuma punktu skaitu
(vienu no pieciem) katrā no vērtējamiem kritērijiem, komentējot vērtējumu un atzīmējot
pieņemto lēmumu.
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24.2. aizpildīto anketu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba līgumā noteiktā pārbaudes
laika beigām nodod atbildīgajam darbiniekam par personālu. Ja anketā vērtētājs atzīmējis
lēmumu “izbeigt darba tiesiskās attiecības”, atbildīgais darbinieks sagatavo uzteikumu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
25. Ikgadējā darbinieka darba rezultātu novērtēšanai izmanto vienu no trim anketām – “B”,
“C” vai “D” (2.pielikums, 3.pielikums vai 4.pielikums), kas piemērojamas šādi:
25.1. anketa “B”- iestāžu/struktūrvienību vadītāju novērtēšanai;
25.2. anketa “C” – darbinieku, kuru pakļautībā nav citu darbinieku, novērtēšanai;
25.3. anketa “D”- tehnisko darbinieku novērtēšanai.
26. Darbinieka darba rezultātu novērtēšanas anketas aizpildīšanas kārtība:
26.1. iestādes/struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības izpilddirektors (anketas “B”
piemērošanas gadījumā) nodrošina attiecīgās anketas izsniegšanu darbiniekam, aizpildot
anketas ievaddaļu: darbinieka vārds, uzvārds, amats, novērtēšanas periods;
26.2. iestādes/struktūrvienības vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora (anketas “B”
piemērošanas gadījumā) noteiktajā termiņā darbinieks aizpilda visas sadaļas “Darbinieka
pašnovērtējums”, ieliekot noteiktu punktu skaitu katrā kritērijā, pēc saviem ieskatiem
komentējot
pašnovērtējumu
sadaļā
„Darbinieka
komentārs”
un
iesniedz
iestādes/struktūrvienības vadītājam vai pašvaldības izpilddirektoram (anketas “B”
piemērošanas gadījumā);
26.3. pēc anketas saņemšanas, iestādes/struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības
izpilddirektors (anketas “B” piemērošanas gadījumā) aizpilda visas sadaļas
„Iestādes/struktūrvienības vadītāja novērtējums” („Pašvaldības izpilddirektora
novērtējums” anketas “B” piemērošanas gadījumā), ieliekot noteiktu punktu skaitu katrā
kritērijā un pēc ieskatiem komentējot novērtējumu sadaļā „Iestādes/struktūrvienības
vadītāja komentārs” („Pašvaldības izpilddirektora komentārs” anketas “B” piemērošanas
gadījumā);
26.4. pēc anketas aizpildīšanas iestādes/struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības
izpilddirektors (anketas “B” piemērošanas gadījumā) organizē abpusējas pārrunas.
Pārrunās tiek analizētas atšķirības novērtējumā, to cēloņi, pušu pieļautās kļūdas un
vispārīgie kavējošie faktori darba procesā, apspriesti to risinājumi, kā arī abpusēji
pieņemts novērtējums, ieliekot katrā kritērijā noteiktu punktu skaitu sadaļā „Novērtējums
pēc pārrunām” un ierakstot attiecīgus komentārus;
26.5. ja puses nevar vienoties par novērtējumu, saistošs ir iestādes/sruktūrvienības vai
pašvaldības izpilddirektora novērtējums;
26.6. iestādes/struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības izpilddirektors (anketas “B”
piemērošanas gadījumā) saskaita un ieraksta kopējo punktu skaitu. Kopējā punktu skaitā
vērā ņem tikai sadaļā „Novērtējums pēc pārrunām” atzīmētais punktu skaits;
26.7. anketas sadaļā „Secinājumi un priekšlikumi tālākai darbinieka izaugsmei” puses
atzīmē, kas iepriekšējā periodā ir realizēts kvalifikācijas paaugstināšanas un izaugsmes
iespēju jomā, kā arī vienojas par kvalifikācijas paaugstināšanas mācību tēmām;
26.8. pārrunu laikā tiek identificētas un noteiktas nepieciešamās izmaiņas darbinieka
amata aprakstā;
26.9. pēc pārrunām puses paraksta anketu, izdarot atzīmi par savu attieksmi pret
vērtējumu.
27. Iestādes/struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības izpilddirektors (anketas “B”
piemērošanas gadījumā), ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc novērtēšanas, anketas iesniedz
atbildīgajam darbiniekam personāla jautājumos.
28. Pēc novērtēšanas rezultātā iegūtajiem punktiem, ņemot vērā darbinieka nostrādāto gadu
skaitu pašvaldībā un iepriekšējo darba pieredzi līdzvērtīgā amatā citā valsts vai pāsvaldības
iestādē, atbildīgais darbinieks sagatavo kopsavilkumu par darbinieku iegūtajām
kvalifikācijas pakāpēm atbilstoši 5.pielikumam, kas ir par pamatu, lai noteiktu darbinieka
mēnešalgas apmēru nākošajam budžeta gadam.
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29. Darbiniekam, atgriežoties no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (ilgāka par sešiem
kalendāra mēnešiem, piemēram bērna kopšanas atvaļinājuma), piemēro pēdējo piešķirto
kvalifikācijas pakāpi.
30. Ja darbiniekam tiek grozīts darba līgums un darbinieks turpina veikt cita amata
pienākumus:
30.1. ja darbinieka jaunā amata vērtība ir līdzvērtīga iepriekšējā amata vērtībai,
darbiniekam tiek saglabāta iepriekšējā amatā piešķirtā kvalifikācijas pakāpe;
30.2. ja darbinieka jaunā amata vērtība ir augstāka par iepriekšējā amata vērtību,
darbiniekam noteiktā kvalifikācijas pakāpe tiek pārskatīta saskaņā ar šo noteikumu
12.punktu;
30.3. ja darbinieka jaunā amata vērtība ir zemāka par iepriekšējā amata vērtību,
darbiniekam tiek saglabāta iepriekšējā amatā piešķirtā kvalifikācijas pakāpe.
31. Ja ikgadējā novērtējumā iestādes/struktūrvienības vadītāja kopējais iegūto punktu skaits ir
mazāks par 80, darbinieka kopējais iegūto punktu skaits ir mazāks par 68, bet tehniskā
darbinieka kopējais iegūto punktu skaits ir mazāks par 36, sešu mēnešu laikā tiek veikta
atkārtota novērtēšana. Ja atkārtotajā novērtēšanā vērtējums ir nemainīgs, pieņem lēmumu
par darbinieka neatbilstību amatam.
32. Anketa tiek ievietota personas lietā. Iestādes/struktūrvienības vadītājs darba vajadzībām ir
tiesīgs lūgt izsniegt savā pakļautībā esošo darbinieku anketas, pašvaldības izpilddirektors –
jebkura darbinieka anketu, vienojoties par termiņu, kurā anketa atdodama atpakaļ
atbildīgajam darbiniekam. Darbiniekam pēc viņa pieprasījuma tiek izsniegta anketas kopija.
VI. Novērtēšanas rezultātu apstrīdēšana
33. Ja darbinieks nepiekrīt vadītāja/komisijas vērtējumam, viņš divu darba dienu laikā pēc
pārrunu veikšanas ar pamatotu iesniegumu vēršas pie domes priekšsēdētāja/pašvaldības
izpilddirektora/iestādes vadītāja ar lūgumu veikt atkārtotu novērtēšanu (izņemot
novērtēšanu, beidzoties pārbaudes laikam).
34. Domes priekšsēdētājs/pašvaldības izpilddirektors/iestādes vadītājs, izvērtējot darbinieka
iesniegumā minētos faktus, trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem
lēmumu par atkārtotās novērtēšanas nepieciešamību.
35. Atkārtotai darbinieka novērtēšanai ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja/pašvaldības
izpilddirektora/iestādes vadītāja rīkojumu tiek izveidota speciāli šim mērķim paredzēta
komisija vai paplašināts iepriekš izveidotās (ja tāda tika izveidota) komisijas satāvs.
36. Atkārtota darbinieka novērtēšana notiek 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par darbinieka
atkārtoto novērtēšanu pieņemšanas.
37. Atkārtotās novērtēšanas laikā atkārtoti tiek aizpildīta kāda no šo noteikumu 25.punktā
minētajām anketām. Atkārtoti netiek aizpildīta anketas sadaļa „Darbinieka/iestādes vadītāja
pašnovērtējums”. Komisija aizpilda sadaļu „Pašvaldības izpilddirektora/iestādes vadītāja
vērtējums”, aizstājot vārdus „Pašvaldības izpilddirektora/iestādes vadītāja vērtējums” ar
vārdiem „Komisijas vērtējums”, norādot anketas sākuma daļā komisijas sastāvu, kā arī
veicot pārrunas ar darbinieku un aizpildot sadaļu „Novērtējums pēc pārrunām”.
38. Pēc atkārtotas darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas pieņemtais lēmums
ir galīgs un tas nav pārsūdzams.
39. Apstrīdēšanas kārtība neattiecas uz darbiniekiem, kuriem tiek veikta darbinieka
kompetenču un darba rezultātu novērtēšana pirms darba līgumā noteiktā pārbaudes laika
beigām.
VIII. Noslēguma jautājumi
40. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums

Darbinieka kompetenču un darba rezultātu
novērtēšanas anketa „A”
(piemērojama tikai darbinieku novērtēšanai pirms darba līgumā noteiktā pārbaudes laika
beigām)
Novērtējums iesniedzams personāla speciālistam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba līgumā
noteiktā pārbaudes laika beigām.

DARBINIEKA vārds, uzvārds
Amats
Institūcija (iestāde/struktūrvienība)
Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds
Pārbaudes laika sākums (datums)
Novērtēšanas diena (datums)
Novērtējuma punkti
1 – attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi;
2 – attiecīgās prasmes demonstrēšanā vērojami būtiski trūkumi, kas ietekmē amata pienākumu
izpildi;
3 – attiecīgās prasmes ir pietiekamas, lai darbinieks varētu veikt amata pienākumus;
4 – attiecīgās prasmes ir izkoptas tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata pienākumus;
5 – attiecīgās prasmes ir tik attīstītas, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus.
DARBA UZDEVUMU IZPILDES UN NEPIECIEŠAMO PRASMJU NOVĒRTĒJUMS
1. Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitāte un kvantitāte (amata aprakstā noteikto
pienākumu izpratne, uzdevuma rezultāta atbilstība prasībām, regulārā veikuma apjoms,
attieksme pret amata/darba pienākumu veikšanu)
Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās
zināšanas un prasmes (atbilstoša kvalifikācija (izglītība), normatīvo aktu pārzināšana
un ievērošana, spēja izpildīt amata aprakstā noteiktos pienākumus, tehniskās iemaņas)
Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Amata/darba pienākumu veikšanas termiņu ievērošana, disciplinētība (darba
veikšanas termiņu ievērošana, uzvedība, punktualitāte, ierodoties darbā, pilnas darba
dienas ievērošanas disciplīna)
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Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Sadarbība, spēja strādāt komandā (pozitīvas, rezultātu veicinošas attiecības ar
kolēģiem, vadību, klientiem, sadarbības partneriem, spēja un vēlēšanās sadarboties ar
citiem grupas ietvaros, strādāt komandā):
Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Patstāvība amata/ darba pienākumu veikšanā (darbus veic patstāvīgi vai ir
nepieciešamība pēc uzmanīšanas, norādījumiem un kontroles)
Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Attieksme pret darba/amata pienākumiem (uzcītība,
pašiniciatīva pienākumu apguvē, intereses izrādīšana)

apzinība,

godprātība,

Institūcijas vadītāja novērtējums
1
2
3
4
5
Institūcijas vadītāja komentārs:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Institūcijas vadītāja lēmums (ar X atzīmēt atbilstošo):
o izbeigt darba tiesiskās attiecības,
o turpināt darba tiesiskās attiecības.
___________________________________________________
Iestādes/struktūrvienības vadītāja paraksts; paraksta atšifrējums

_____________________________
datums
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2.pielikums

Darbinieka kompetenču un darba rezultātu
novērtēšanas anketa „B”
(Piemērojama iestāžu/struktūrvienību vadītāju novērtēšanai)
Iestādes/struktūrvienības vadītāja vārds, uzvārds

Amats
Institūcija
Izpilddirektora vārds, uzvārds
Novērtēšanas periods (datums: no-līdz)
Anketas aizpildīšanas kārtība:
1. Vispirms anketu aizpilda iestādes/struktūrvienības vadītājs, veicot pašnovērtējumu.
2. Pēc tam anketu aizpilda pašvaldības izpilddirektors, veicot iestādes/struktūrvienības
vadītāja novērtēšanu.
3. Pārrunu laikā aizpilda sadaļu „Novērtējums pēc pārrunām”.
1. Amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 40% no kopējā punktu skaita)
1.1. Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (darba
pienākumu izpratne, amata aprakstā un citos normatīvos aktos noteikto pienākumu izpilde,
regulārā pienākumu apjoma izpilde, darba veikšanas termiņu ievērošana).
1-2
Nepārtraukti kļūdās. Reti izpilda noteiktos amata/darba uzdevumus, nespēj
izpildīt nepieciešamo darba apjomu, reti padara darbu laikā.
3-4
Bieži kļūdās. Ar grūtībām izpilda amata/darba uzdevumus un nepieciešamo
darbu apjomu, mēdz kavēt izpildes termiņus.
5-7
Izpilda amata/darba uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā, darbu veic
tam paredzētajā laikā.
8-11
Konsekventi izpilda amata/darba uzdevumus precīzi un pilnībā, mēdz
izpildīt vairāk nekā prasīts.
12-16
Veic vairāk, nekā paredzēts amata/darba pienākumos ar izcilu kvalitāti un
precizitāti. Darba kvalitātē un apjomā pārspēj citus.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
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1.2. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot
informāciju un uzņemties atbildību par tiem).
1-2
Nav spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumus. Izvairās no atbildības. Paļaujas uz
citu viedokli.
3-4
Situācijās, ja apstākļi to prasa, uzņemas atbildību un pieņem lēmumus, bet
cenšas sākotnēji iegūt citu atbalstu un izvairās no nepopulāriem lēmumiem.
Nejūtas pārliecināts, gatavs viegli mainīt lēmumus. Izvairās no atbildīgu
lēmumu pieņemšanas.
5-7
Izmanto dažādas pieejas lēmumu pieņemšanai: konsultējas ar citiem,
iesaista ekspertus. Spēj patstāvīgi veidot viedokli, balstoties uz
apkopotajiem viedokļiem. Ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem,
gatavs tos aizstāvēt.
8-11
Pieņem skaidrus, konkrētus lēmumus, apsverot iespējamos riskus. Spēj ātri
pieņemt pamatotus lēmumus kritiskās situācijās.
12-16
Spēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus, tajā skaitā arī paaugstinātas stresa
situācijās. Izvērtējot riskus, spēj pieņemt lēmumus arī situācijās, kad nav
pilnīgas informācijas.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.3. Prasme veikt darba/amata pienākumus paaugstinātas spriedzes situācijās (spēja
kontrolēt savas emocijas, uzvedību krīzes situācijā, spēja risināt konflikta situācijas).
1-2
Nekādas iecietības, nepārtraukti atrodas emociju ietekmē, nesavaldīgs un
nervozs.
3-4
Reizēm viegli aizkaitināms. Zaudē savaldīšanos.
5-7
Vidēja iecietība krīzes situācijās. Parasti mierīgs.
8-11
Vairumā gadījumu pārvar psiholoģisko spriedzi. Tiek galā ar krīzes
situācijām labāk nekā vairākums indivīdu.
12-16
Psiholoģiska spriedze izraisa darbības aktivitāti. Priecājas par iespēju
risināt sarežģītus psiholoģiskus jautājumus un problēmas.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums

Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
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Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.4. Plānošana un organizēšana (prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt
savu un citu darbu īsā un ilgstošā laika posmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu
izmantošanu).
1-2
Nespēj plānot savu darbu un ievērot citu piedāvāto plānu. Strādā pavirši.
Nenosaka prioritātes. Nespēj patstāvīgi veikt plašākus vai apjomīgākus
uzdevumus. Resursus izmanto neefektīvi. Efektīvi strādā tikai ciešā
uzraudzībā.
3-4
Spēj plānot savu darbu viena uzdevuma ietvaros. Var pieļaut kļūdas,
neatbilstoši izvērtēt pieejamo informāciju. Grūtības sagādā darbs ar
paralēliem uzdevumiem. Netiek galā ar liela darba apjomu. Ar grūtībām
piemērojas pārmaiņām.
5-7
Darbu plāno, pamatojoties uz noteiktajām prioritātēm. Spēj noteiktā laikā
ar paredzētajiem resursiem patstāvīgi veikt uzdevumus. Adekvāti izvēlas
svarīgāko un organizē darbu noteiktā sistēmā. Uzdevumus deleģē,
balstoties uz formālo pienākumu sadali. Prot strādāt ar dažādiem
uzdevumiem vienlaikus. Mainoties situācijai, pārskata plānus, spēj noteikt
reālus izpildes termiņus.
8-11
Veido kompleksus īstermiņa un ilgtermiņa rīcības plānus. Prot noteikt
prioritātes. Spēj plānot ne tikai savu, bet arī citu darbu ilgākā laika posmā.
Pamana neefektīvu plānošanu un nepilnības citu darba organizēšanā.
12-16
Plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu
pieejamību, iespējamās izmaiņas. Ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt
vairākus procesus paralēli. Efektīvi izmanto resursus. Jūtas atbildīgs ne
tikai par personīgajiem, bet arī par kolēģu darba rezultātiem. Labprāt
uzņemas komandas darba organizēšanu un pārraudzīšanu.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.5. Attieksme un ieinteresētība jauninājumu un izmaiņu gadījumā (prasme pieņemt
izmaiņas, jauninājumus, idejas, vēlme un ieinteresētība apgūt jaunas metodes, tehnoloģijas).
1-2
Par jaunām idejām un ierosinājumiem neizrāda ieinteresētību, vienmēr
kritizē tos.
3-4
Par jauninājumiem izrāda mazu ieinteresētību. Var sadarboties. Momentāni
nepretojas jaunām idejām.
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5-7
8-11
12-16

Parasti atsaucīgs jauninājumiem un izmaiņām.
Pozitīva attieksme jauninājumu gadījumā, pieņem izmaiņas, labi
sadarbojas, pretimnākošs. Ģenerē un piedāvā idejas.
Entuziasts, izcils sadarbībā, ieinteresēts izmēģināt jaunas idejas. Labprāt ir
jauninājumu ieviesēju vidū arī praktiski.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri

Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2. Profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30% no kopējā punktu skaita)
2.1. Amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās
zināšanas un prasmes (atbilstoša kvalifikācija (izglītība), tehniskās iemaņas un prasmes,
prasme pielietot zinšānas).
1-3
Nav augstākā izglītība. Nopietni teorētisko zināšanu trūkumi, kas būtiski
traucē darba pienākumu veikšanu, nav praktisko iemaņu.
4-6
Ir pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā izglītība. Nepilnīgas
teorētiskās zināšanas, maz praktisko iemaņu, kas dažbrīd traucē darba
pienākumu veikšanā.
7-10
Ir amatam atbilstoša pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā
izglītība. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pietiekamas darba
pienākumu veikšanai.
11-20
Ir augstākā izglītība. Labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
21-30
Ir amatam atbilstoša augstākā izglītība (kvalifikācija). Izcilas teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
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2.2. Orientācija uz attīstību (analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu
attīstības vajadzības, īsteno attīstības vajadzības, pamatojoties ne tikai uz darba devēja
iniciatīvu, bet arī pašmācības ceļā).
1-2
Neapzinās savus trūkumus un neatzīst tos, arī ja uz tiem norāda citi.
Neizmanto attīstības iespējas un nemeklē tās, nav intereses par
kvalifikācijas celšanu.
3-5
Pašattīstībai tiek pievērsta uzmanība tikai īpašas nepieciešamības
gadījumā. Necenšas profesionāli pilnveidoties.
6-9
Orientēts uz pašattīstību un savas papildus izglītības nodrošināšanu savas
darbības jomā. Pilnvērtīgi izmanto mācīšanās iespējas darba situācijās.
10-14
Prot noteikt attīstības mērķi, analizē mācību nepieciešamību, aktīvi un
patstāvīgi pilnveido profesionālās prasmes.
15-20
Definē personiskos attīstības mērķus, balstoties uz iestādes/struktūrvienības
attīstības mērķiem. Izmanto pārmaiņas, kā iespēju attīstīt vai iegūt jaunas
zināšanas un prasmes. Seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un
īstenotu jaunu kompetenču, zināšanu un prasmju ieguvi. Iegūst papildu
zināšanas ne tieki savas darbības jomā.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2.3. Ārējo un iekšējo normatīvu aktu pārzināšana un ievērošana (amata/darba
pienākumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sekošana normatīvo aktu izmaiņām
un tūlītēja to piemērošana pienākumu veikšanā, iekšējo normatīvo aktu saskaņošana ar ārējo
normatīvo aktu prasībām).
1-2
Normatīvo aktu prasības nepārzina, neievēro vai ignorē.
3-4
Daļēji ievēro normatīvo aktu prasības, nav konsekvents, patstāvīgi neseko
normatīvo aktu izmaiņām.
5-6
Parasti ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām.
7-8
Konsekventi ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām, ierosina
iekšējo normatīvo aktu saskaņošanu ar ārējo normatīvo aktu prasībām.
9-10
Patstāvīgi izstrādā iekšējos (ārējos) normatīvos aktus, piedalās ārējo
normatīvo aktu izstrādāšanā.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums

Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
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Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3. Vadības prasmes (īpatsvars ir 20% no kopējā punktu skaita)
3.1. Darbinieku motivēšana un attīstīšana (darbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot
atbilstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un
profesionālās izaugsmes veicināšanai).
1-2
Neuztic darbiniekiem pienākumus un pilnvaras, apslāpē iniciatīvu.
Neveicina vai bremzē darbinieku izaugsmi. Nerunā ar darbiniekiem par
viņu sasniegumiem un attīstības iespējām. Mēdz kritizēt darbiniekus citu
klātbūtnē. Nesaprot darbinieku attīstības vajadzības. Ar savu attieksmi
atņem darbiniekiem drosmi un entuazismu. Nesniedz un neuzskata par
vajadzīgu nodrošināt darbiniekiem atgriezenisko saiti.
3-4
Uzklausa darbinieku vēlmes un palīdz tās īstenot, ja tas nav saistīts ar
nozīmīgiem izdevumiem vai būtiskām izmaiņām ierastajā darba procesā.
Nespēj nodrošināt darbiniekiem atgriezenisko saiti, necenšas noskaidrot
darbinieku motivācijas līmeni un intereses. Pārrunā darba izpildi tikai
problēmu gadījumā. Izvairās no uzdevumu deleģēšanas vai deleģē tiaki
vienkāršākos un mazāk svarīgos darbus.
5-6
Deleģē uzdevumus tā, lai tie ietvertu ne tikai palīgdarbus, bet arī
interesantus un nozīmīgus darbus. Motivē darbiniekus sasniegt mērķus, kā
arī nodrošina konstruktīvu, uz attīstību orientētu atgriezenisko saiti. Izrāda
pozitīvu attieksmi par darbinieka kvalitatīvi paveikto darbu.
7-8
Vieš darbiniekos entuazismu un pozitīvu attieksmi prêt darbu. Mudina
darbiniekus izmantot iespējas attīstībai, veicina spējīgāko darbinieku
izaugsmi. Saprot darbinieku attīstības vajadzības, cenšas nodrošināt
resursus mācībām un attīstībai atbilstoši iestādes iespējām.
9-10
Veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai
iestādē/struktūrvienībā. Uztver un analizē darbinieku noskaņojumu un
motivācijas līmeni, rīkojas, lai to paaugstinātu vai uzturētu augstā līmenī.
Apzinās un īsteno savas iespējas iedvesmot un virzīt darbiniekus.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.2. Rezultātu sasniegšana (prasme plānot un nodrošināt savu un struktūrvienības darbu tā,
lai tiktu sasniegts plānotais mērķis un rezultāts).
1-2
Nenosaka skaidrus uzdevumus, prioritātes un rīcības soļus. Nedomā par
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3-4
5-6

7-8
9-10

iespējām uzlabot darba kvalitāti, produktivitāti un efektivitāti. Darba
rezultātu pieņemšanā nepamana vai ignorē kļūdas.
Sadala darbus atbilstoši darbinieku prasmēm.Pārbauda darba rezultātus,
bet nepamana vai ignorē kļūdas.
Skaidri definē uzdevumus, nosaka prioritātes un rīcības soļus. Pārbauda
darba kvalitāti, nepieņem prasībām neatbilstošu, nekvalitatīvu darba
izpildi. Palīdz labot kļūdas, laikus paredz iespējamās grūtības un rīkojas,
lai tās mazinātu.
Izstrādā procedūras kvalitātes nodrošinaāšanai, mudina darbiniekus tās
ievērot. Veido vai pastāvīgi pilnveido iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu.
Neatlaidīgi virzās uz mērķu sasniegšanu, novērš sķēršļus, lai sasniegtu
rezultātu. Nodrošina profesionālu augstas kvalitātes darbu pat detaļu
līmenī.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri

Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašcaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.3. Komandas vadīšana (vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas
darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas
dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai).
1-2
Neuzņemas komandas vadību, nevēlas uzņemties atbildību par citiem
komandas dalībniekiem. Necenšas organizēt grupas darbu. Neuztic
atbildību padotajiem, apslāpē citu iniciatīvu. Ja nepieciešams pieņemt
lēmumu, paļaujas uz savu amata autoritāti un uzspiež savu viedokli.
3-4
Pārsvarā virza un informē komandas dalībniekus, kā arī pārliecinās, vai
komandai ir uzdevumu veikšanai nepieciešamie resursi, kontrolē komandas
darba efektivitāti. Neiesaista komandas dalībniekus ideju ģenerēšanā vai
lēmumu pieņemšanā, necenšas izvērtēt darbinieku atbilstību konkrēto
uzdevumu veikšanai. Dažreiz izmanto formālo autoritāti, ja nevar vadīt citā
veidā.
5-6
Informē un iesaista grupas dalībniekus kopīgo lēmumu pieņemšanā,
izskaidro sarežģītas idejas un plānus vienkāršā veidā. Veicina grupas
dalībnieku patstāvību un iniciatīvu. Izmanto dažādas metodes, lai
paaugstinātu komandas produktivitāti un veidotu pozitīvu gaisotni. Atrisina
iekšējos konfliktus komandā. Ar savu uzvedību rāda labu piemēru.
7-8
Pārstāv komandas intereses un reputāciju lielākas iestādes ietvaros. Veido
komandas kopējo vīziju, veicina komandas dalībnieku savstarpējo
sadarbību, atbalstu un attīstību. Darbojas sistēmiski un konsekventi, lai
novērstu destruktīvu opozīciju vai nopietnus šķēršļus.
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9-10

Aktīvi un pēc paša iniciatīvas uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē
komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Vienmēr laikus
atrisina iekšējos konfliktus komandā. Ar savu rīcību iedvesmo citus
kopīgam darbam. Uzņemas pilnu atbildību par komandas darba
rezultātiem.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri

Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.4. Pārmaiņu vadīšana (efektīvu un kvalitātīvu pārmaiņu un iestādes pārveides procesa
mērķtiecīga vadīšana).
1-2
Noliedz pārmaiņu nepieciešamību vai to, ka gaidāmas pārmaiņas. Izvairās
no komunikācijas par pārmaiņām. Nejautā un neuzklausa darbinieku
viedokļus un ieteikumus pārmaiņu īstenošanai. Izvēlas direktīvu pieeju
pārmaiņu īstenošanā.
3-4
Apzinās un pieņem pārmaiņu nepieciešamību. Skaidro pārmaiņu procesu,
sekas un pamatojumu tiem, kurus tās ietekmēs, taču neizrāda personīgo
iesaistīšanos un neprot pārliecināt par pārmaiņu procesa ieguvumiem.
Ierosina diskusiju par pārmaiņu procesu, bet piedalās tajā ar novērotāja
attieksmi.
5-6
Izceļ pārmaiņu procesa ieguvumus un priekšrocības. Skaidro pārmaiņu
radītās iespējas un to, kā tas ietekmēs praksi. Identificē efektīvās darbības,
kuras nepieciešamas saglabāt. Apzinās iemeslus, kas rada pretestību
pārmaiņām, un veic pasākumus, lai to mazinātu.
7-8
Veido sasaisti starp iestādes/struktūrvienības mērķiem un pārmaiņu procesa
mērķiem. Atklāti runā par pārmaiņu procesa plusiem un mīnusiem un
kopīgi ar darbiniekiem izstrādā stratēģijas pārmaiņu vadīšanai.
9-10
Veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas. Izceļ un
skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi. Personiski
sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Pašvaldības izpilddirektora komentāri
Pašvaldības
izpilddirektora
vērtējums
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Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
4. Saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 10% no kopējā punktu skaita)
4.1. Komunikācijas prasmes (prasme uzklausīt citus un veidot efektīvu komunikāciju, kas
nodrošina atklātu saziņu iesaistīto personu starpā. Prasme un vēlēšanās kontaktēties un
sadarboties ar vadību, kolēģiem un klientiem, izmantojot piemērotu komunikācijas veidu).
1
Neinformē par svarīgakajiem notikumiem un lēmumiem vadību un/vai
darbiniekus. Liek šķēršļus informācijas apritei un komunikācijai. Bez
pamudinājuma neargumentē savus lēmumus un komandas viedokli. Izvairās
no ideju izklāsta publiski vai plašākai auditorijai, tajā skaitā iekšējās
sanāksmēs. Komunicējot ar citiem, neapvalda negatīvas emocijas.
Neuzklausa citu domas un nespēj pieņemt arī argumentētu viedukli,
necenšas izprast sarunu biedru, reizēm pārtrauc runātāju vai runā
vienlaikus ar to.
2
Ir pieejams komunikācijai. Pārliecinās, vai ir pareizi sapratis informāciju.
Nemeklē komunikācijas iespējas, neveicina divvirzienu komunikāciju.
Atgriezenisko saiti sniedz pēc pamudinājuma. Publiski uzstājas ar
grūtībām, atbildes uz jautājumiem sniedz nepārliecinoši vai nesniedz vispār.
3
Rīkojas, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti iestādē un ar
iesaistītajām personām ārpus iestādes. Bez kavēšanās inform par
svarīgakajiem notikumiem vadību, saistītās struktūrvienības, pakļautībā
esošos darbiniekus, sadarbības partnerus, klientus. Prot kontaktēties ar
dažādām auditorijām un publiski iepazīstināt ar idejām. Izvairās no
emociju izpausmēm, kas var negatīvi ietekmēt darba rezultātus. Spēj
publiski uzstāties, skaidri un saprotami izklāstīt prezentējamās tēmas
būtību. Uzkalusīt citus nepārtraucot.
4
Izmanto dažādus komunikācijas kanālus un mūsdienīgus tehniskos
līdzekļus, lai nodrošinātu informācijas nonākšanu pie adresāta. Veicina
divvirzienu komunikāciju ar iesaistītajām pusēm. Izmanto auditorijai
piemērotus argumentācijas veidus, apzinās auditorijas vērtības, uzskatus un
informētības līmeni. Izvairās no formālisma komunikācijā. Spēj saprotami
izskaidrot sarežģītus jautājumus. Sarežģītus vai nepatīkamus (nepopulārus)
jautājumus
5
Izcilas spējas komunicēt. Prot ietekmēt citas personas, izmantojot
argumentus, uzskates līdzekļus, darbības ar rīcībā esošo informāciju.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Izpilddirektora komentāri
Izpilddirektora
vērtējums
Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti Komentāri
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4.2. Saskarsme un sadarbība (rīcība, kas vērsta uz veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem, lai
veicinātu komandas mērķu sasniegšanu. Spēja uzturēt labas attiecības, apmainīties ar
nozīmīgu informāciju, rīcība, kas vērsta uz palīdzības sniegšanu citiem (kolēģiem,
klientiem), spēja izprast citu vajadzības un atsaukties, kad tas nepieciešams)
1
Nepiedalās komandas darbā. Necenšas uzturēt kontaktus ar citiem. Ar savu
uzvedību var izraisīt konfliktus. Darbā ņem vērā tikai savas intereses.
Nespēj noskaidrot un izprast citu cilvēku vajadzības. Izrāda noraidošu
attieksmi pret kolēģiem un klientiem.
2
Piedalās komandas darbā, pauž pozitīvu attieksmi pret komandas
locekļiem. Nesniedz priekšlikumus un nepauž viedokli pēc savas iniciatīvas.
Dara to, ko komanda prasa. Izpilda kolēģu un klientu pieprasījumus.
Dažkārt nepieciešami atgādinājumu vai atkārtoti pieprasījumi.
3
Strādā komandas labā. Piedāvā savu palīdzību un atbalstu, ja uzskata, ka
tas ir nepieciešams. Ciena un izprot citu viedokli, pozitīvi novērtē citu
ieguldījumu komandas darbā. Uzklausa un pozitīvi reaģē uz uz citu cilvēku
paustajām vajadzībām un norādījumiem. Apzinīgi izpilda kolēģu un klientu
lūgumus, ņemot vērā viņu vajadzības un prasības.
4
Labprāt uzņemas papildu pienākumus, kas veicina komandas mērķu
sasniegšanu. Veicina pozitīvu sadarbību un visu dalībnieku iesaistīšanos
komandas darbā. Uzklausa kolēģu un klientu vajadzības un rīkojas, lai
prasības izpildītu laikus un augstā kvalitātē.
5
Veido un uztur komandas garu. Rīkojas, lai risinājumi un lēmumi tiktu
pieņemti, balstoties uz vienprātību. Izrāda izpratni par citu komandas
dalībnieku rīcības cēloņiem. Palīdz atrisināt grupas iekšējos konfliktus.
Aktīvi rīkojas, lai izzinātu un izprastu klientu vajadzības. Izvērtē klientu
apmierinātību.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums
Punkti Izpilddirektora komentāri
Izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
4.3. Attiecības ar kolēģiem (pozitīvas un rezultātu veicinošas attiecības ar kolēģiem,
izpalīdzība)
1
Nav taktisks, nepieklājīgs, sabiedriskos pasākumos labāk neiesaistās.
Nesaprotas ar citiem, traucē kolektīva darbam.
2
Minimāli pieklājīgs, neprot būt savaldīgs konfliktsituācijās. Dažreiz
konfliktē ar citiem darbiniekiem.
3
Saskarsmē ar kolēģiem taktisks, pieklajīgs un nosvērts. Spēj uzturēt
normālas attiecības ar citiem darbiniekiem.
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4

5

Izrāda interesi par citiem, rosina apkārtējos justies nepiespiesti, patīkams
sabiedrībā. Strādā harmoniski attiecībā ar citiem darbiniekiem, tiek cienīts
kolektīvā.
Atstāj lielu iespaidu un rosina apkārtējos cieņu ar savu taktu, manierēm un
izpalīdzību. Tiek ļoti cienīts kolektīvā.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri

Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējums

Punkti Izpilddirektora komentāri
Izpilddirektora
vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
4.4. Ētiskums (pašvaldības misija, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana)
1
Nespēj izturēties ar cieņu, saglabāt neatkarību un nepakļauties ietekmei.
Profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju un darba resursus
izmanto arī personīgās interesēs, izmanto amata priekšrocības personīgā
labuma gūšanai.
2
Rīkojas atkarībā no situācijas. Cenšās ievērot ētikas normas.
3
Attiecībās ar citiem ievēro ētikas principus. Identificē un apsver situāciju
dažādos ētiskos aspektus.
4
Ievēro ētikas principus, palīdz citiem risināt ētikas dilemmas. Tieši un
atklāti rīkojas situācijās, ja ir aizdomas par ētikas normu pārkāpumiem.
Piemīt augsta tiesiskā apziņa.
5
Definē ētikas vērtības, rīkojas, atbilstoši tām, kā arī palīdz citiem izprast
ētikas principus un normas. Nodrošina ētikas normu ievērošanu. Ir paraugs
citiem, veicinot sabiedrības uzticību iestādei un pašvaldībai.
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja
Pašnovērtējums

Punkti Izpilddirektora komentāri
Izpilddirektora
vērtējums
Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti Komentāri
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KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja pašnovērtējumā
Izpilddirektora
vērtējumā
Novērtējumā pēc
pārrunām
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI tālākai darbinieka izaugsmei:
Iepriekšējā periodā realizētais
kvalifikācijas paaugstināšanai
un izaugsmei
Darbinieka stiprās puses un
jomas, kurās darbiniekam ir
nepieciešams uzlabot prasmes
un iemaņas
Darbinieka uzdevumu izpildi
veicinošie un kavējošie faktori
(valsts vai iestādes līmeņa
faktori, darbinieka personīgie
faktori)
Darbiniekam izvirzāmie
uzdevumi (uzdevumiem jābūt
iespējami precīzi definētiem,
izmērāmiem, sasniedzamiem,
orientētiem uz konkrētu
rezultātu)
Darbinieka amata aprakstā
nepieciešamās izmaiņas
Darbinieka mācību vajadzības
(Īpašības, prasmes, iemaņas,
zināšanas, kuras jāattīsta, lai
veicinātu darba efektivitāti).
Iespējamā karjeras attīstība
(horizontāli, vertikāli)

Darbinieks

______________________________________ paraksts, datums

Pašvaldības izpilddirektors ___________________________paraksts, datums
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3.pielikums

Darbinieka kompetenču un darba rezultātu
novērtēšanas anketa „C”
(Piemērojama darbinieku, kuru pakļautībā nav citu darbinieku, novērtēšanai)
Darbinieka vārds, uzvārds

Amats
Iestāde/struktūrvienība
Iestādes/struktūrvienības vadītāja vārds, uzvārds
Novērtēšanas periods (datums: no-līdz)
Anketas aizpildīšanas kārtība:
1. Vispirms anketu aizpilda darbinieks, veicot pašnovērtējumu.
2. Pēc tam anketu aizpilda iestādes/struktūrvienības vadītājs, veicot darbinieka novērtēšanu.
3. Pārrunu laikā aizpilda sadaļu “Novērtējums pēc pārrunām”.
1. Amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 50% no kopējā punktu skaita)
1.1. Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (darba
pienākumu izpratne, amata aprakstā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde,
regulārā pienākumu apjoma izpilde, darba veikšanas termiņu ievērošana).
1-2
Nepārtraukti kļūdās. Reti izpilda noteiktos amata/darba uzdevumus, nespēj
izpildīt nepieciešamo darba apjomu, reti padara darbu laikā.
3-4
Bieži kļūdās. Ar grūtībām izpilda amata/darba uzdevumus un nepieciešamo
darbu apjomu, mēdz kavēt izpildes termiņus.
5-8
Izpilda amata/darba uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā, darbu veic
tam paredzētajā laikā.
9-12
Konsekventi izpilda amata/darba uzdevumus precīzi un pilnībā, mēdz izpildīt
vairāk nekā prasīts.
13-17
Veic vairāk, nekā paredzēts amata/darba pienākumos ar izcilu kvalitāti un
precizitāti. Darba kvalitātē un apjomā pārspēj citus.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
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1.2. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot
informāciju un uzņemties atbildību par tiem).
1-2
Nav spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumus. Izvairās no atbildības. Paļaujas uz
citu viedokli.
3-4
Situācijās, ja apstākļi to prasa, uzņemas atbildību un pieņem lēmumus, bet
cenšas sākotnēji iegūt citu atbalstu un izvairās no nepopulāriem lēmumiem.
Nejūtas pārliecināts, gatavs viegli mainīt lēmumus. Izvairās no atbildīgu
lēmumu pieņemšanas.
5-8
Izmanto dažādas pieejas lēmumu pieņemšanai: konsultējas ar citiem, iesaista
ekspertus. Spēj patstāvīgi veidot viedokli, balstoties uz apkopotajiem
viedokļiem. Ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem, gatavs tos aizstāvēt.
9-12
Pieņem skaidrus, konkrētus lēmumus, apsverot iespējamos riskus. Spēj ātri
pieņemt pamatotus lēmumus kritiskās situācijās.
13-17
Spēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus, tajā skaitā arī paaugstinātas stresa
situācijās. Izvērtējot riskus, spēj pieņemt lēmumus arī situācijās, kad nav
pilnīgas informācijas.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.3. Prasme veikt darba/amata pienākumus paaugstinātas spriedzes situācijās (spēja
kontrolēt savas emocijas, uzvedību krīzes situācijā, spēja risināt konflikta situācijas).
1-2
Nekādas iecietības, nepārtraukti atrodas emociju ietekmē, nesavaldīgs un
nervozs.
3-4
Reizēm viegli aizkaitināms. Zaudē savaldīšanos.
5-8
Vidēja iecietība krīzes situācijās. Parasti mierīgs.
9-12
Vairumā gadījumu pārvar psiholoģisko spriedzi. Tiek galā ar krīzes
situācijām labāk nekā vairākums indivīdu.
13-17
Psiholoģiska spriedze izraisa darbības aktivitāti. Priecājas par iespēju risināt
sarežģītus psiholoģiskus jautājumus un problēmas.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
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Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.4. Patstāvība (pienākumus pilda patstāvīgi, darbu izpildē paļaujas tikai uz vadības
norādījumiem, kolēģu palīdzību, nepieciešamība pēc uzmanīšanas, norādījumiem un
kontroles).
1-2
Nepieciešama pastāvīga kontrole.
3-4
Nepieciešama regulāra kontrole. Atkārtoti jānorāda par amata/darba
pienākumu veikšanu.
5-8
Parasti pienākumus izpilda patstāvīgi, atkārtoti jānorāda tikai dažreiz.
9-12
Norādījumi pienākumu veikšanai vajadzīgi reti, patstāvīgi rod risinājumus.
13-17
Pienākumus veic patstāvīgi. Kontrole nav nepieciešama.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.5. Attieksme un ieinteresētība jauninājumu un izmaiņu gadījumā (prasme pieņemt
izmaiņas, jauninājumus, idejas, vēlme un ieinteresētība apgūt jaunas metodes, tehnoloģijas).
1-2
Par jaunām idejām un ierosinājumiem neizrāda ieinteresētību, vienmēr kritizē
tos.
3-4
Par jauninājumiem izrāda mazu ieinteresētību. Var sadarboties. Momentāni
nepretojas jaunām idejām.
5-8
Parasti atsaucīgs jauninājumiem un izmaiņām.
9-12
Pozitīva attieksme jauninājumu gadījumā, pieņem izmaiņas, labi sadarbojas,
pretimnākošs. Ģenerē un piedāvā idejas.
13-17
Entuziasts, izcils sadarbībā, ieinteresēts izmēģināt jaunas idejas. Labprāt ir
jauninājumu ieviesēju vidū arī praktiski.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
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Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2. Profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30% no kopējā punktu skaita)
2.1. Amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās
zināšanas un prasmes (atbilstoša kvalifikācija (izglītība), tehniskās iemaņas un prasmes,
prasme pielietot zinšānas).
1-2
Nav augstākā izglītība. Nopietni teorētisko zināšanu trūkumi, kas būtiski
traucē darba pienākumu veikšanu, nav praktisko iemaņu.
3-6
Ir pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā izglītība. Nepilnīgas
teorētiskās zināšanas, maz praktisko iemaņu, kas dažbrīd traucē darba
pienākumu veikšanā.
7-10
Ir amatam atbilstoša pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā
izglītība. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pietiekamas darba
pienākumu veikšanai.
11-16
Ir augstākā izglītība. Labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
17-25
Ir amatam atbilstoša augstākā izglītība (kvalifikācija). Izcilas teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2.2. Orientācija uz attīstību (analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu
attīstības vajadzības, īsteno attīstības vajadzības, pamatojoties ne tikai uz darba devēja
iniciatīvu, bet arī pašmācības ceļā).
1-2
Neapzinās savus trūkumus un neatzīst tos, arī ja uz tiem norāda citi.
Neizmanto attīstības iespējas un nemeklē tās, nav intereses par kvalifikācijas
celšanu.
3-5
Pašattīstībai tiek pievērsta uzmanība tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.
Necenšas profesionāli pilnveidoties.
6-9
Orientēts uz pašattīstību un savas papildus izglītības nodrošināšanu savas
darbības jomā. Pilnvērtīgi izmanto mācīšanās iespējas darba situācijās.
10-14
Prot noteikt attīstības mērķi, analizē mācību nepieciešamību, aktīvi un
patstāvīgi pilnveido profesionālās prasmes.
15-21
Definē personiskos attīstības mērķus, balstoties uz iestādes/struktūrvienības
attīstības mērķiem. Izmanto pārmaiņas, kā iespēju attīstīt vai iegūt jaunas
zināšanas un prasmes. Seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un
īstenotu jaunu kompetenču, zināšanu un prasmju ieguvi. Iegūst papildu
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zināšanas ne tieki savas darbības jomā.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2.3. Ārējo un iekšējo normatīvu aktu pārzināšana un ievērošana (amata/darba
pienākumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sekošana normatīvo aktu izmaiņām
un tūlītēja to piemērošana pienākumu veikšanā, iekšējo normatīvo aktu saskaņošana ar ārējo
normatīvo aktu prasībām).
1
Normatīvo aktu prasības nepārzina, neievēro vai ignorē.
2
Daļēji ievēro normatīvo aktu prasības, nav konsekvents, patstāvīgi neseko
normatīvo aktu izmaiņām.
3
Parasti ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām.
4
Konsekventi ievēro normatīvo aktu prasības, seko to izmaiņām, ierosina
iekšējo normatīvo aktu saskaņošanu ar ārējo normatīvo aktu prasībām.
5
Patstāvīgi izstrādā iekšējos (ārējos) normatīvos aktus, piedalās ārējo
normatīvo aktu izstrādāšanā.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3. Saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20% no kopējā punktu skaita)
3.1. Komunikācijas prasmes (rakstveida, mutvārdu; spēja pārliecināt citus pieņemt kādu
uzskatu vai uzsākt darbību, spēja uzklausīt un pieņemt cita viedokli, domas formulē skaidri,
argumentēti).
1-2
Nespēj izteikt skaidri savas domas. Trūkst organizētības un pārliecināšanas
spēju. Pieļauj daudz gramatisko kļūdu.
3-4
Spēj izteikt domas rutīnas lietās. Nelabprāt uzklausa cita viedokli.
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5-6
7-8
9-10

Parasti izsaka domas skaidri un koncentrēti, uzklausa cita viedokli.
Spēj izteikt domas un idejas skaidri, loģiski un pamatoti, labprāt uzklausa un
pieņem cita viedokli.
Izcilas spējas komunicēt. Prot ietekmēt citas personas, izmantojot
argumentus, uzskates līdzekļus, darbības ar rīcībā esošo informāciju.
Punkti Darbinieka komentāri

Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.2. Saskarsme un sadarbība (rīcība, kas vērsta uz veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem, lai
veicinātu komandas mērķu sasniegšanu. Spēja uzturēt labas attiecības, apmainīties ar
nozīmīgu informāciju, rīcība, kas vērsta uz palīdzības sniegšanu citiem (kolēģiem,
klientiem), spēja izprast citu vajadzības un atsaukties, kad tas nepieciešams)
1-2
Nepiedalās komandas darbā. Necenšas uzturēt kontaktus ar citiem. Ar savu
uzvedību var izraisīt konfliktus. Darbā ņem vērā tikai savas intereses.
Nespēj noskaidrot un izprast citu cilvēku vajadzības. Izrāda noraidošu
attieksmi pret kolēģiem un klientiem.
3-4
Piedalās komandas darbā, pauž pozitīvu attieksmi pret komandas
locekļiem. Nesniedz priekšlikumus un nepauž viedokli pēc savas iniciatīvas.
Dara to, ko komanda prasa. Izpilda kolēģu un klientu pieprasījumus.
Dažkārt nepieciešami atgādinājumu vai atkārtoti pieprasījumi.
5-6
Strādā komandas labā. Piedāvā savu palīdzību un atbalstu, ja uzskata, ka
tas ir nepieciešams. Ciena un izprot citu viedokli, pozitīvi novērtē citu
ieguldījumu komandas darbā. Uzklausa un pozitīvi reaģē uz uz citu cilvēku
paustajām vajadzībām un norādījumiem. Apzinīgi izpilda kolēģu un klientu
lūgumus, ņemot vērā viņu vajadzības un prasības.
7-8
Labprāt uzņemas papildu pienākumus, kas veicina komandas mērķu
sasniegšanu. Veicina pozitīvu sadarbību un visu dalībnieku iesaistīšanos
komandas darbā. Uzklausa kolēģu un klientu vajadzības un rīkojas, lai
prasības izpildītu laikus un augstā kvalitātē.
9-10
Veido un uztur komandas garu. Rīkojas, lai risinājumi un lēmumi tiktu
pieņemti, balstoties uz vienprātību. Izrāda izpratni par citu komandas
dalībnieku rīcības cēloņiem. Palīdz atrisināt grupas iekšējos konfliktus.
Aktīvi rīkojas, lai izzinātu un izprastu klientu vajadzības. Izvērtē klientu
apmierinātību.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
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Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.3. Attiecības ar kolēģiem (pozitīvas un rezultātu veicinošas attiecības ar kolēģiem,
izpalīdzība)
1
Nav taktisks, nepieklājīgs, sabiedriskos pasākumos labāk neiesaistās.
Nesaprotas ar citiem, traucē kolektīva darbam.
2
Minimāli pieklājīgs, neprot būt savaldīgs konfliktsituācijās. Dažreiz konfliktē
ar citiem darbiniekiem.
3
Saskarsmē ar kolēģiem taktisks, pieklajīgs un nosvērts. Spēj uzturēt normālas
attiecības ar citiem darbiniekiem.
4-5
Izrāda interesi par citiem, rosina apkārtējos justies nepiespiesti, patīkams
sabiedrībā. Strādā harmoniski attiecībā ar citiem darbiniekiem, tiek cienīts
kolektīvā.
6-7
Atstāj lielu iespaidu un rosina apkārtējos cieņu ar savu taktu, manierēm un
izpalīdzību. Tiek ļoti cienīts kolektīvā.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
3.4. Ētiskums (pašvaldības misija, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana)
1
Nespēj izturēties ar cieņu, saglabāt neatkarību un nepakļauties ietekmei.
Profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju un darba resursus
izmanto arī personīgās interesēs, izmanto amata priekšrocības personīgā
labuma gūšanai.
2
Rīkojas atkarībā no situācijas. Cenšās ievērot ētikas normas.
3
Attiecībās ar citiem ievēro ētikas principus. Identificē un apsver situāciju
dažādos ētiskos aspektus.
4-5
Ievēro ētikas principus, palīdz citiem risināt ētikas dilemmas. Tieši un atklāti
rīkojas situācijās, ja ir aizdomas par ētikas normu pārkāpumiem. Piemīt
augsta tiesiskā apziņa.
6-7
Definē ētikas vērtības, rīkojas, atbilstoši tām, kā arī palīdz citiem izprast
ētikas principus un normas. Nodrošina ētikas normu ievērošanu. Ir paraugs
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citiem, veicinot sabiedrības uzticību iestādei un pašvaldībai.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:
Darbinieka
pašnovērtējumā
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējumā
Novērtējumā pēc
pārrunām
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI tālākai darbinieka izaugsmei:
Iepriekšējā periodā realizētais
kvalifikācijas paaugstināšanai
un izaugsmei
Darbinieka stiprās puses un
jomas, kurās darbiniekam ir
nepieciešams uzlabot prasmes
un iemaņas
Darbinieka uzdevumu izpildi
veicinošie un kavējošie faktori
(valsts vai iestādes līmeņa
faktori, darbinieka personīgie
faktori)
Darbiniekam izvirzāmie
uzdevumi (uzdevumiem jābūt
iespējami precīzi definētiem,
izmērāmiem, sasniedzamiem,
orientētiem uz konkrētu
rezultātu)
Darbinieka amata aprakstā
nepieciešamās izmaiņas
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Darbinieka mācību vajadzības
(Īpašības, prasmes, iemaņas,
zināšanas, kuras jāattīsta, lai
veicinātu darba efektivitāti).
Iespējamā karjeras attīstība
(horizontāli, vertikāli)

Darbinieks

____________________________________ paraksts, datums

Iestādes/struktūrvienības vadītājs ________________________________ paraksts, datums
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4.pielikums

Darbinieka kompetenču un darba rezultātu
novērtēšanas anketa „D”
(piemērojama tehnisko darbinieku novērtēšanai)
Darbinieka vārds, uzvārds
Amats
Iestāde/struktūrvienība
Iestādes/struktūrvienības vadītāja vārds, uzvārds
Novērtēšanas periods (datums: no-līdz)
Anketas aizpildīšanas kārtība:
4. Vispirms anketu aizpilda darbinieks, veicot pašnovērtējumu.
5. Pēc tam anketu aizpilda iestādes/struktūrvienības vadītājs, veicot darbinieka novērtēšanu.
6. Pārrunu laikā aizpilda sadaļu “Novērtējums pēc pārrunām”.
1. Amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 80% no kopējā punktu skaita)
1.1. Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (darba
pienākumu izpratne, amata aprakstā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde,
regulārā pienākumu apjoma izpilde).
1-3
Nepārtraukti kļūdās. Reti izpilda noteiktos amata/darba uzdevumus, nespēj
izpildīt nepieciešamo darba apjomu.
4-6
Bieži kļūdās. Ar grūtībām izpilda amata/darba uzdevumus un nepieciešamo
darbu apjomu.
7-10
Izpilda amata/darba uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā.
11-20
Konsekventi izpilda amata/darba uzdevumus precīzi un pilnībā, mēdz izpildīt
vairāk nekā prasīts.
21-30
Veic vairāk, nekā paredzēts amata/darba pienākumos ar izcilu kvalitāti un
precizitāti. Darba kvalitātē un apjomā pārspēj citus.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums

Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti Komentāri
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1.2. Attieksme pret darba/amata pienākumiem (uzmanība pret pienākumiem – uzcītība,
apzinība, godprātība).
1-2
Attieksme negatīva, nevar paļauties uz darba rezultātiem.
3-4
Attieksme pavirša, darba rezultāti viduvēji.
5-6
Attieksme apmierinoša, parasti darbs tiek veikts pietiekoši apzinīgi un
uzcītīgi.
7-9
Attieksme pozitīva. Darbs tiek veikts ar prieku, apzinīgi, pēc labākās
sirdsapziņas.
10-12
Izcili uzcītīgs un apzinīgs, piemērs citiem.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.3. Amata/ darba pienākumu veikšanas termiņu ievērošana (darba veikšanas termiņu
ievērošana, atkāpju no noteiktā darba izpildes termiņa saskaņošana, vadības uzraudzības
nepieciešamība pienākumu savlaicīgā izpildē).
1-2
Reti padara darbu laikā, neiekļaujas noteiktajā grafikā, ļoti lēns, nevar
paļauties, ka tiks izpildīts pat neliels darba apjoms, nepieciešama uzraudzība
darbu izpildei noteiktajos termiņos.
3-4
Mēdz kavēt izpildes termiņus, dažreiz nepieciešama uzraudzība darbu izpildei
noteiktajos termiņos.
5-6
Darbu veic tam paredzētajā laikā.
7-8
Darbs vienmēr padarīts labi un precīzi, minimālā laikā.
9-10
Regulāri veic pienākumus un uzdevumus pirms laika.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
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1.4. Disciplinētība (darba laika ievērošana, punktualitāte ierodoties darbā, darbības saskaņo
vai rīkojas patvaļīgi).
1-2
Ignorē un neievēro noteikumus, bieži neierodas laikā bez pietiekama iemesla,
kavē darbu, neievēro pārtraukumu ilgumu.
3-4
Ievēro tikai dažus noteikumus, nav konsekvents. Nevērīgs darba laika
ievērošanā, ierodas darbā pēdējā brīdī, nevērīgs pret pārtraukumu ilgumu.
5-6
Parasti ievēro kārtības noteikumus. Parasti ierodas darbā punktuāli.
Nekavējoties ziņo par prombūtni.
7-8
Konsekventi ievēro kārtības noteikumus. Vienmēr ievēro darba laiku,
savlaicīgi ierodas darbā. Darbu kavē reti un tikai attaisnojošu iemeslu dēļ.
9-10
Izcili disciplinēts. Vienmēr ierodas darbā savlaicīgi. Paraugs darba
disciplīnas ievērošanā.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
1.5. Patstāvība (pienākumus pilda patstāvīgi, darbu izpildē paļaujas tikai uz vadības
norādījumiem, kolēģu palīdzību, nepieciešamība pēc uzmanīšanas, norādījumiem un
kontroles).
1-2
Nepieciešama pastāvīga kontrole.
3-4
Nepieciešama regulāra kontrole. Atkārtoti jānorāda par amata/darba
pienākumu veikšanu.
5-6
Parasti pienākumus izpilda patstāvīgi, atkārtoti jānorāda tikai dažreiz.
7-8
Norādījumi pienākumu veikšanai vajadzīgi reti, patstāvīgi rod risinājumus.
9-10
Pienākumus veic patstāvīgi. Kontrole nav nepieciešama.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
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2. Saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20% no kopējā punktu skaita)
2.1. Attiecības ar kolēģiem (pozitīvas un rezultātu veicinošas attiecības ar kolēģiem,
izpalīdzība)
1
Nav taktisks, nepieklājīgs, sabiedriskos pasākumos labāk neiesaistās.
Nesaprotas ar citiem, traucē kolektīva darbam.
2
Minimāli pieklājīgs, neprot būt savaldīgs konfliktsituācijās. Dažreiz konfliktē
ar citiem darbiniekiem.
3-4
Saskarsmē ar kolēģiem taktisks, pieklajīgs un nosvērts. Spēj uzturēt normālas
attiecības ar citiem darbiniekiem.
5-6
Izrāda interesi par citiem, rosina apkārtējos justies nepiespiesti, patīkams
sabiedrībā. Strādā harmoniski attiecībā ar citiem darbiniekiem, tiek cienīts
kolektīvā.
7-9
Atstāj lielu iespaidu un rosina apkārtējos cieņu ar savu taktu, manierēm un
izpalīdzību. Tiek ļoti cienīts kolektīvā.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām
2.2. Ētiskums (pašvaldības misija, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana)
1
Nespēj izturēties ar cieņu, saglabāt neatkarību un nepakļauties ietekmei.
Profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju un darba resursus
izmanto arī personīgās interesēs, izmanto amata priekšrocības personīgā
labuma gūšanai.
2
Rīkojas atkarībā no situācijas. Cenšās ievērot ētikas normas.
3-4
Attiecībās ar citiem ievēro ētikas principus. Identificē un apsver situāciju
dažādos ētiskos aspektus.
5-6
Ievēro ētikas principus, palīdz citiem risināt ētikas dilemmas. Tieši un atklāti
rīkojas situācijās, ja ir aizdomas par ētikas normu pārkāpumiem. Piemīt
augsta tiesiskā apziņa.
7-9
Definē ētikas vērtības, rīkojas, atbilstoši tām, kā arī palīdz citiem izprast
ētikas principus un normas. Nodrošina ētikas normu ievērošanu. Ir paraugs
citiem, veicinot sabiedrības uzticību iestādei un pašvaldībai.
Punkti Darbinieka komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
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Iestādes/struktūrvienības Punkti Iestādes/struktūrvienības vadītāja komentāri
vadītāja vērtējums
Punkti Komentāri
Novērtējums pēc
pārrunām

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:
Darbinieka
pašnovērtējumā
Iestādes/struktūrvienības
vadītāja vērtējumā
Novērtējumā pēc
pārrunām
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI tālākai darbinieka izaugsmei:
Iepriekšējā periodā realizētais
kvalifikācijas paaugstināšanai
un izaugsmei
Darbinieka stiprās puses un
jomas, kurās darbiniekam ir
nepieciešams uzlabot prasmes
un iemaņas
Darbinieka uzdevumu izpildi
veicinošie un kavējošie faktori
(valsts vai iestādes līmeņa
faktori, darbinieka personīgie
faktori)
Darbiniekam izvirzāmie
uzdevumi (uzdevumiem jābūt
iespējami precīzi definētiem,
izmērāmiem, sasniedzamiem,
orientētiem uz konkrētu
rezultātu)
Darbinieka amata aprakstā
nepieciešamās izmaiņas
Darbinieka mācību vajadzības
(Īpašības, prasmes, iemaņas,
zināšanas, kuras jāattīsta, lai
veicinātu darba efektivitāti).
Darbinieks

___________________________________ paraksts, datums

Iestādes/struktūrvienības vadītājs _____________________________ paraksts, datums
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5.pielikums

Pašvaldībā nostrādāto gadu skaits + darba pieredze līdzvērtīgā
amatā valsts vai pašvaldības iestādē
Novērtēšanā
iegūtie punkti
Līdz 1
1-5
5-10
10 un vairāk
Kvalifikācijas pakāpes
Iestāžu, struktūrvienību vadītāji
181-200
min.
2
2
3
161-180
min.
1
2
3
141-160
min.
1
2
2
121-140
min.
1
1
2
120 vai mazāk
min.
min.
min.
1
Speciālisti, kuru pakļautībā nav citu darbinieku
151-170
min.
2
2
3
131-150
min.
1
2
3
111-130
min.
1
2
2
91-110
min.
1
1
2
90 vai mazāk
min.
min.
min.
1
Tehniskie darbinieki
81-90
min.
2
2
3
66-80
min.
1
2
3
51-65
min.
1
2
2
35-50
min.
1
1
2
34 vai mazāk
min.
min.
min.
1
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 92.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas
kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
Atbilstoši Bauskas novada 2014.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.22 „Bauskas novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” ir mainīti
darbinieku novērtēšanas kritēriji un kopējais novērtēšanā kopējais iegūstamais punktu skaits, līdz
ar to nepieciešami grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12
„Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 42.panta devīto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso (V.Čačs), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Pabalstu piešķir un izmaksā amatpersonai (darbiniekam) vienu reizi kalendāra gadā, aizejot
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. Uzsākot darbu pašvaldībā, pirmo reizi pabalstu piešķir un
izmaksā pēc nostrādāta viena darba gada.Pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu.”
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Papildatvaļinājumu piešķir atbilstoši darbinieka darba izpildes rezultātu novērtējumam, kas
veicama atbilstoši Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.22 „Bauskas
novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība”.
3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Papildatvaļinājuma ilgums, ņemot vērā darbinieka darba izpildes rezultātus, nosakāms šādi:
14.1. pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, iestāžu,
struktūrvienību vadītājiem:
14.1.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējais iegūto punktu skaits ir mazāks par 80,
papildatvaļinājums netiek piešķirts;
14.1.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 81 līdz 140 punktiem - trīs darba
dienas;

14.1.3. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 141 līdz 160 punktiem – piecas
darba dienas;
14.1.4. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 161 līdz 180 punktiem - septiņas
darba dienas;
14.1.5. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 181 līdz 200 punktiem - desmit
darba dienas.
14.2. speciālistiem, kuru pakļautībā nav citu darbinieku:
14.2.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējais iegūto punktu skaits ir mazāks par 68,
papildatvaļinājums netiek piešķirts;
14.2.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 69 līdz 110 punktiem - trīs darba
dienas;
14.2.3. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 111 līdz 130 punktiem - piecas
darba dienas;
14.2.4. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 131 līdz 150 punktiem - septiņas
darba dienas;
14.2.5. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 151 līdz 170 punktiem - desmit
darba dienas.
14.3. Tehniskajiem darbiniekiem:
14.3.1. ja darbinieka novērtēšanas kopējais iegūto punktu skaits ir mazāks par 36,
papildatvaļinājums netiek piešķirts;
14.3.2. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 37 līdz 50 punktiem - trīs darba
dienas;
14.3.3. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 51 līdz 65 punktiem - piecas
darba dienas;
14.3.4. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 66 līdz 80 punktiem - septiņas
darba dienas;
14.3.5. ja darbinieka novērtēšanas kopējā punktu summa ir no 81 līdz 90 punktiem - desmit
darba dienas.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 93.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, D.Jātniece,
A.Jātnieks, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs), ar 1 balsi „pret”
(A.Novickis), ar 3 balsīm „atturas” (V.Grigorjeva, A.Kursīte, J.Rumba), 1 nebalso (V.Čačs),
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā šādu
grozījumu:
izteikt nolikuma 2.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” amatu saraksts” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Pielikumā: iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma 2.pielikums „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts” uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Amatu saime
(apakšsaime)
32 IIIB
51 IVA
32 IIC
32 IIC
32 IIC
32 IIC

Mēnešalgas
grupa
12
11
10
10
10
10

Mēnešalga,
euro
1448
1186
1046
1046
1046
1046

Juridiskā nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.

Amats
Nodaļas vadītājs
Jurists
Jurists

Mēnešalgas
grupa
12
10
10

Mēnešalga,
euro
1448
1046
1046

Amatu saime
(apakšsaime)
2V

Mēnešalgas
grupa
12

Mēnešalga,
euro
1448

2 IV
2 III B
2 III B

11
9
9

1046
925
925

Amatu saime
(apakšsaime)
18.3 V A
17 II
18.3 III
18.3 III
18.3 III

Mēnešalgas
grupa
11
9
8
8
8

Mēnešalga,
euro
1186
965
874
874
825

23 IIA

6

523

19.3II B

11

1186

19.6 III

10

1046

Amatu saime
(apakšsaime)
21 VA
21 IIIB
21 IIIB
Iepirkumu nodaļa

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

Amats
Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists
Iepirkumu speciālists

Kanceleja
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amats
Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs
Lietvedis
Lietvedis
Lietvedis
Klientu apkalpošanas
speciālists
Datorsistēmu un datortīklu
galvenaisadministrators
Datorsistēmu un
datortīkluadministrators

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

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
46 II
46 II
46 I B

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Inspektors

Mēnešalgas
grupa
10
10
9

Mēnešalga,
euro
1086
1026
885

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

Amats
Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
51 IVB
51 IVB
51 IV A

Mēnešalgas
grupa
12
12
11

Mēnešalga,
euro
1448
1448
1186

51 III
18.3 III

10
8

1046
825

Amatu saime
(apakšsaime)
3V

Mēnešalgas
grupa
12

Mēnešalga,
euro
1448

3 IV

11

1046

20 II
20 III

9
10

925
1046

32 IIC

10

1046

32 IIC
20 II

10
9

1046
885

23 IIIB

9

925

3 IIC

9

925

3 IIC

9

925

3 IIC
3 IIB
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
3 IA
31A
2

9
8
1
1
1
1
1
1
1

925
804
241
306
326
416
326
326
366

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amats
Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas galvenais
speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Projektu vadītājs
inženierbūvēs
Projektu vadītājs
ēkās un būvēs
Būvtehniķis
Iedzīvotāju reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības pārzinis
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs

20.

Ēkas un teritorijas uzraugs

13 IB

2

326

Mēnešalgas
grupa
12
11
10
10
9
9
9
9

Mēnešalga,
euro
1448
1186
1046
1046
925
925
925
925

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

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

Amatu saime
(apakšsaime)
12.1 IVA
12.1 III A
12.1 IIC
12.1 IIC
12.3 II
12.3 II
12.3 II
12.3 II

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Amats
Nodaļas vadītājs galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja
vietnieksgalvenā
grāmatveža vietnieks
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Vecākais grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga,
euro

14 VA

12

1448

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

11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8

1186
1046
1046
1046
1046
1026
1026
1026
1026
985
985
985
925
925
925
925
885
885
885
885
885
825
825
804

3

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

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
28.4 III
28.4 IIA
28.4 IIA
28.4 IIA
28.4 IIA

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

Mēnešalgas
grupa
11
7
7
7
7

Mēnešalga,
euro
925
664
664
664
664

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

1.
2.
3.

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

3 III
3 IIB

10
8

Mēnešalga/stun
das tarifa
likme, euro
1166
874

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482
4,482

41 III

7

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

4

14.

15.

16.

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

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

41 III

7

4,482

Mēnešalgas
grupa
12
10
10
10
8

Mēnešalga,
euro
1307
1026
1026
1026
925

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

Amats
Nodaļas vadītājs
Metodiķis
Metodiķis
Metodiķis
Datortehniķis

Amatu saime
(apakšsaime)
29 IV
29 II
29 II
29 II
19.6 II

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Amatu saime
(apakšsaime)
24 IV

Mēnešalgas
grupa
11

Mēnešalga,
euro
1227

24 II

9

965

24 II

9

965

24 II

9

965

24 I

7

693

24 I

7

693

Amatu saime
(apakšsaime)
30 IV A

Mēnešalgas
grupa
10

Mēnešalga,
euro
1046

6 IV

11

1046

Speciālisti
Nr.p.
k.
1.
2.

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 94.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 27.oktobrī saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu, vienu kalendāra
nedēļu, no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 16.novembrim.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
22.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, 2 nebalso (R.Ābelnieks, A.Novickis), nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu – no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada
16.novembrim.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 30.oktobrī

prot.Nr.22, 95.p.

Par līdzekļu piešķiršanu avārijas stāvokļa novēršanai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 6.decembrī saņemts daudzdzīvokļu mājas Pāce 4,
Pāce, Gailīšu pagasts, Bauskas novads (turpmāk – daudzdzīvokļu māja Pāce 4) iedzīvotāju
iesniegums (reģ.Nr.3-14.7/1310) ar lūgumu sniegt atbalstu avārijas stāvokļa novēršanai, kas
radies sakarā ar pilastru atdalīšanos no mājas konstrukcijas. Daudzdzīvokļu mājā Pāce 4 ir 30
dzīvokļu īpašumi, no kuriem viens dzīvoklis pieder Bauskas novada pašvaldībai. 2014.gada
28.oktobrī daudzdzīvokļu māju Pāce 4 apsekoja Bauskas novada Būvvaldes un Saimnieciskās
nodaļas speciālisti. Apsekojot daudzdzīvokļu mājas Pāce 4 konstrukcijas, konstatēts, ka mājas
pilastri ir atdalījušies posmā no 2. līdz 6.stāvam, un vietām sprauga sasniedz 10 cm, kas var
izsaukt pilastra konstrukcijas sabrukšanu. Minētās pilastru konstrukcijas atrodas tieši virs kāpņu
telpas ieejas un trotuāriem un sabrukšanas gadījumā apdraudēs iedzīvotāju veselību un dzīvību.
Izvērtējot avārijas situācijas novēršanas iespējamos tehniskos risinājumus un to darbu izmaksas,
izvēlēts risinājums nostiprināt avārijas stāvoklī esošos pilastrus ar metāla skavām. Prognozētās
izmaksas saskaņā ar piedāvāto tāmi sastāda EUR 5 906,72 (pieci tūkstoši deviņi simti seši euro
un 72 centi) ar PVN.
Ņemot vērā to, ka daudzdzīvokļu mājas Pāce 4 iedzīvotāji paši apsaimnieko kopīpašumu
un mājai nav brīvu finanšu līdzekļu vai uzkrājuma avārijas situācijas novēršanai, tiek piedāvāts
pašvaldībai remontdarbu laikā finansēt minētā avārijas stāvokļa novēršanu. 2014.gada 25.jūlija
daudzdzīvokļu mājas Pāce 4 dzīvokļu īpašnieku sapulcē apstiprinātas un saskaņotas remontdarbu
izmaksas un nolemts, ka katrs no 30 daudzdzīvokļu mājas Pāce 4 īpašniekiem ne ilgāk kā 5 gadu
laikā kompensēs 1/30 daļu no kopējām izmaksām, kas uz vienu dzīvokli sastāda EUR 196,89
(viens simts deviņdesmit seši euro un 89 centi), par to noslēdzot atsevišķu vienošanos ar
pašvaldību (pagasta pārvaldi).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta otrās
daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” no Bauskas
novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās finansējumu EUR 2900.00
(divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) daudzdzīvokļu mājas Pāce 4, Pāce, Gailīšu
pagasts, Bauskas novads pilastru nostiprināšanai un avārijas situācijas novēršanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim noslēgt attiecīgu vienošanos ar katru daudzdzīvokļu mājas Pāce 4 īpašnieku
par 1/30 daļas no kopējām izmaksām (EUR 196,89) atmaksu Bauskas novada
administrācijai ne ilgā kā 5 gadu laikā un nodrošināt tās kontroli un uzskaiti.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai no finanšu līdzekļu 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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