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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pils muzejs” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis),
„atturas” 5 (R.Čakāne, V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Kursīte, J.Rumba), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā
ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 2.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumam

Bauskas pils muzeja amatu saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Amats

Direktors
Galvenais krājuma
glabātājs
Galvenais speciālists
zinātniskajā darbā –
mākslas eksperts
Ekspozīciju un izstāžu
kurators
Muzejpedagogs
Sabiedrisko attiecību
speciālists – klientu
apkalpošanas vadītājs
Lietvedības sekretārs
Saimniecības pārzinis
Sētnieks
Biļešu kases kasieris
Automobiļa vadītājs –
tehniskais strādnieks
Apkopējs
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs
Ēku un teritorijas uzraugs
Restaurators
Sezonas darbinieki
01.05.-31.10.
Apkopējs - sētnieks
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
18.4 III

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalgas
likme
euro

Amata
vienība

13
9

1166
898

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1166
898

18.5 III

9

944

1

944

18.5 III

9

875

1

875

18.5 III
23 IIIB

9
9

828
736

1
1

828
736

18.3 II
3 IIB
13 IA
23 I
41 II

7
8
1
4
6

583
723
360
408
536

1
1
1
2
1

583
723
360
816
536

13 IA
13 IB

1
2

360
360

6
3

2160
1080

13 IB
34 IVA

2
9

360
851

3
1

1080
851

13 IA
13 IB

1
2

360
360

1
9

360
3240

BAUSKAS PILS MUZEJA DIREKTORS

M.SKANIS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 3.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
2014.gada 14.novebrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu grāmatu nodošanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai Bauskas Centrālajā bibliotēkā
un biroja tehnikas iegādei Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēkas vajadzībām.
Grāmatu nodošanas iekārta paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un
telpām, nodrošinot Bauskas novada iedzīvotājiem jauna bibliotekārā pakalpojuma pieejamību.
Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēkā ļoti liels darbs tiek veikts novadpētniecības jomā,
intervējot pagasta iedzīvotājus un elektroniski apstrādājot un digitalizējot vēsturiskos materiālus.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un sagatavotā materiāla
prezentēšanu, ir nepieciešama biroja tehnika – dokumentu, fotogrāfiju skeneris un video
projektors.
Ņemot vērā zemsliekšņa iepirkuma rezultātu, grāmatu nodošanas iekārtas iegādei un
uzstādīšanai nepieciešams papildu finansējums EUR 4743 un Vecsaules bibliotēkai skenera
(EUR 56) un projektora (EUR 377) iegādei Elektronisko iepirkumu sistēmā nepieciešami EUR
433 no līdzekļiem, kas paredzēti 2014.gada budžeta investīciju plānā, kopā EUR 5176 (pieci
tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro).
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
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
EUR 5176 (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro) papildu finansējumu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” aprīkojuma iegādei:
1.1. grāmatu nodošanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai EUR 4743 (četri tūkstoši
septiņi simti četrdesmit trīs euro);
1.2. biroja tehnikas iegādei EUR 433 (četri simti trīsdesmit trīs euro).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no 2014.gada budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” kārtējos
budžeta grozījumos.
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 27.novembrī

prot.Nr.24, 4.p.

Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2014.gada 13.novembra iesniegumu Nr.51 „Par līguma projektu” un tam
pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu
un Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2015.gadā saskaņā ar
pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām ar pielikumiem uz
12 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 5.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 5.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumam

Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Direktora vietnieks
Informācijas resursu
attīstības nodaļas vadītājs
IS administrators
Interneta un periodikas
lasītavas vadītājs
Biznesa bibliotēkas un
specializētās lasītavas
vadītājs
Galvenais bibliotekārs
Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītājs
Galvenais bibliogrāfs
Galvenais bibliogrāfs –
redaktors
Galvenais bibliotekārs
Galvenais bibliotekārs
Datortīkla administrators
Bērnu bibliotēkas vadītājs
Interneta un lasītavas
vadītājs bērnu bibliotēkā
Galvenais bibliotekārs
Lietvedis
Saimniecības vadītājs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Sētnieks apkopējs
Brunavas bibliotēkas
vadītājs
Grenctāles bibliotēkas
vadītājs
Ceraukstes bibliotēkas
vadītājs
Mūsas bibliotēkas vadītājs
Codes bibliotēkas vadītājs

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1IVA
1.II.B
18.2.IV

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
12
11

1166
960
816

1
1
1

1166
960
816

18.2.IV

11

750

1

750

18.2.IV

11

875

1

875

18.2.II
18.2.IV

8
11

690
816

0,75
1

518
816

18.2.II
18.2.II

8
8

690
711

1
1

690
711

18.2.II
18.2.II
19.5.IIB
18.2.V
18.2.IV

8
8
9
12
11

690
690
690
840
750

1
1
1
1
1

690
690
690
840
750

18.2.II
18.3.II
3.II.B
3.I.A
3.I.A
3.I.A
3.I.A
18.2.III

8
7
8
1
1
1
1
10

690
600
600
360
360
360
360
660

1
1
1
1
0,95
0,8
0,5
1

690
600
600
360
342
288
180
660

18.2.III

10

660

1

660

18.2.III

10

660

1

660

18.2.III
18.2.III

10
10

590
720

1
1

590
720

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Jauncodes bibliotēkas
vadītājs
Dāviņu bibliotēkas vadītājs
Gailīšu bibliotēkas vadītājs
Pāces bibliotēkas vadītājs
Jumpravas bibliotēkas
vadītājs
Mežotnes bibliotēkas
vadītājs
Strēlnieku bibliotēkas
vadītājs
Jaunsaules bibliotēkas
vadītājs
Ozolaines bibliotēkas
vadītājs
Vecsaules bibliotēkas
vadītājs
Rītausmu bibliotēkas
vadītājs
Ādžūnu bibliotēkas
vadītājs
Rītausmu bibliotēkas
bibliotekārs

18.2.III

10

720

1

720

18.2.III
18.2.III
18.2.III
18.2.III

10
10
10
10

590
720
590
590

1
1
1
1

590
720
590
590

18.2.III

10

590

1

590

18.2.III

10

590

1

590

18.2.III

10

590

1

590

18.2.III

10

590

1

590

18.2.III

10

660

1

660

18.2.III

10

758

1

758

18.2.III

10

590

1

590

18.2.III

10

590

1

590

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORE
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prot.Nr.24, 6.p.

Par Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja, struktūrvienības
„V.Plūdoņa memoriālās mājas muzeja „Lejenieki”” nosaukuma maiņu un
grozījumiem Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.novembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” direktores Baibas Šulces iesniegums,
kurā izteikts lūgums mainīt muzeja nosaukumu uz „Bauskas muzejs” un struktūrvienības
„V.Plūdoņa memoriālā māja muzejs „Lejenieki”” nosaukumu uz „V.Plūdoņa memoriālais
muzejs”.
Iesniegumā norādīts, ka pašreizējais muzeja nosaukums ietver novecojošu jēdzienu par
muzeja darbību, kā arī neveicina muzeja atpazīstamību un pievilcību kā tūrisma objektu.
Vienlaikus norādīts, ka nosaukuma maiņa radīs lielāku apmeklētāju interesi. Savukārt
struktūrvienības „V.Plūdoņa memoriālā māja muzejs „Lejenieki”” nosaukums ir garš un
sarežģīts lietošanā. Jaunais nosaukums „V.Plūdoņa muzejs” ietver plašāku jēdzienu, ne tikai
dzejnieka dzīvojamo māju „Lejenieki”, bet visu teritoriju kopumā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” mainīt
nosaukumu no „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” uz „Bauskas muzejs”.
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” struktūrvienībai „V.Plūdoņa
memoriālā māja muzejs „Lejenieki”” mainīt nosaukumu no „V.Plūdoņa memoriālā māja
muzejs „Lejenieki”” uz „V.Plūdoņa muzejs”.
3. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
nolikumā šādus grozījumus:
3.1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: „Bauskas muzeja” nolikums”;
3.2. aizstāt 1.punktā vārdus „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” ar vārdiem
„Bauskas muzejs”;
3.3. aizstāt 7.punktā vārdus „Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs „Lejenieki”” ar vārdiem
„V.Plūdoņa muzejs”;
3.4. aizstāt 8.punktā vārdus „Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ar vārdiem „V.Plūdoņa
muzeja”;
3.5. aizstāt 36.punktā vārdus „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” ar vārdiem
„Bauskas muzejs”.
3.6. noteikt, ka lēmums stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.
4. Uzdot Bauskas muzeja direktorei Baibai Šulcei iesniegt izmaiņas reģistros, t.sk. Valsts
ieņēmumu dienestā.
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 27.novembrī

prot.Nr.24, 7.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs”
nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) pielikumu
„Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 7.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumam

Bauskas muzeja amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Saimniecības daļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Krājuma nodaļa
Galvenais krājuma
glabātājs
Krājuma glabātājs
Speciālists
Speciālists - restaurators
Vēstures nodaļa
Vēstures nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Mākslas nodaļa
Mākslas nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Speciālists
Tautas lietišķās mākslas
studija „Bauska”
Studijas vadītājs
Speciālists
Tehniskais personāls
Tehniskais strādnieks
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs
Apkopējs
Viļa Plūdoņa muzejs
Filiāles vadītājs
Palīgstrādnieks

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BAUSKAS MUZEJA DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
3 IIB
24 I

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
8
7

1086
647
583

1
1
1

1086
647
583

18.5 IV

10

869

1

869

18.5 I
18.5 I
34 II

6
6
5

543
543
434

1
1
1

543
543
434

18.5 IV
18.5 III

10
9

869
673

1
1

869
673

33 II
24I
33 IA

8
7
6

652
583
543

1
1
1

652
583
543

33 IB
34II

7
5

597
434

1
1

597
434

13 III
13 IB

4
2

521
424

1
3

521
1272

3 IA

1

360

1

360

18.5 II
13 IA

8
1

647
360

1
1

647
360
B.ŠULCE

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 8.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošos noteikumus Nr.23
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”’.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.23
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”” uz 1lp.

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

Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.23
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

Nr.23
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 11.9.3.apakšpunktu šādā redakcijā: „Bauskas muzejs”.
1.2. papildināt 15.punktu ar 15.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.8. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

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

Bauskas novada pašvaldības nolikums
(Precizēts 19.12.2013.; grozījumi:31.07.2014., 27.11.2014.)
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
I.Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums,
pašvaldības domes un administrācijas struktūra
2. Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – Bauskas novada domes (turpmāk – dome) un tās izveidoto institūciju un
iestāžu starpniecību (saskaņā ar pielikumā pievienoto Bauskas novada pašvaldības pārvaldes
struktūru) Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī
likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
3. Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.
4. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības:
4.1. Bauskas pilsēta;
4.2. Brunavas pagasts;
4.3. Ceraukstes pagasts;
4.4. Codes pagasts;
4.5. Dāviņu pagasts;
4.6. Gailīšu pagasts;
4.7. Īslīces pagasts;
4.8. Mežotnes pagasts;

4.9. Vecsaules pagasts.
5. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Bauskas
novada dome, kas:
5.1. likumos un šajā nolikumā noteiktajos, kā arī citos gadījumos pieņem lēmumus;
5.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
5.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
5.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
5.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
6. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
septiņpadsmit deputātiem.
7. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no domes
deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
7.1. Finanšu komiteju deviņu deputātu sastāvā;
7.2. Sociālo un veselības lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.3. Vides un attīstības komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.4. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā.
8. Pašvaldības kompetences izpildei dome normatīvajos aktos un Bauskas novada pašvaldības
nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā izveido tai atbildīgu pašvaldības
administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.
9. Pašvaldības administrācijā ietilpst pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un visas pašvaldības domes izveidotās iestādes.
10. Pašvaldības administrāciju (nolikuma 9.punkts) koordinē un savas kompetences ietvaros
kontrolē pašvaldības izpilddirektors, ja normatīvajos aktos vai nolikumā nav noteikts citādi,
īstenojot padotību pār pašvaldības institucionālās struktūras organizāciju un funkciju pildīšanu.
Pašvaldības izpilddirektora padotībā ir pašvaldības kapitālsabiedrības, kas izpilda pašvaldības
deleģētos uzdevumus. Pašvaldības izpilddirektors uzrauga deleģētu uzdevumu izpildes
tiesiskumu un lietderību.
11. Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
11.1. Bauskas novada administrācija:
11.1.1. Bauskas novada administrācija ir patstāvīga pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
11.1.2. Bauskas novada administrācijas tiesības un pienākumi tiek noteikti Bauskas novada
administrācijas nolikumā, ko apstiprina dome. Bauskas novada administrācijas struktūrvienības
darbojas, pamatojoties uz Bauskas novada administrācijas nolikumu un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienību vadītāju apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaņoti ar domi;
11.1.3. Bauskas novada administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, kurš kā šīs iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakļautībā;
11.1.4. Bauskas novada administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, kurš kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības
izpilddirektora pakļautībā;
11.1.5. Bauskas novada administrācija nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
Bauskas pilsētā;
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11.1.6. papildu nolikumā noteiktajai kompetencei Bauskas novada administrācija pieņem
lēmumus šādos jautājumos:
11.1.6.1. zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana;
11.1.6.2. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
11.1.6.3. zemes lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
11.1.6.4. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus un
laukumus);
11.1.6.5. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
11.1.6.6. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas
aktu parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
11.1.6.7. izziņu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.
11.2. Pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvaldes):
11.2.1. Brunavas pagasta pārvalde;
11.2.2. Ceraukstes pagasta pārvalde;
11.2.3. Codes pagasta pārvalde;
11.2.4. Dāviņu pagasta pārvalde;
11.2.5. Gailīšu pagasta pārvalde;
11.2.6. Īslīces pagasta pārvalde;
11.2.7. Mežotnes pagasta pārvalde;
11.2.8. Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā – novada pagastos. Pārvalžu tiesības un pienākumi tiek noteikti
pārvalžu nolikumos, ko apstiprina dome. Pārvalžu darba koordināciju veic pašvaldības
izpilddirektors. Pārvalžu vadītāji ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram. Pārvalžu vadītāji
saskaņā ar pārvalžu nolikumiem pārzina viņu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko
darbību. Pārvalžu vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo dome.
11.3. Vispārējās izglītības iestādes:
11.3.1. Bauskas Valsts ģimnāzija;
11.3.2. Bauskas sākumskola;
11.3.3. Bauskas 2.vidusskola;
11.3.4. Bauskas pilsētas pamatskola;
11.3.5. Īslīces vidusskola;
11.3.6. Uzvaras vidusskola;
11.3.7. Mežotnes internātvidusskola;
11.3.8. Codes pamatskola;
11.3.9. Mežgaļu pamatskola;
11.3.10. Mežotnes pamatskola;
11.3.11. Griķu pamatskola;
11.3.12. Ozolaines pamatskola;
11.3.13. Vecsaules pamatskola.
11.4. Interešu izglītības iestāde:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
11.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
11.5.1. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
11.5.2. Bauskas Mākslas skola;
11.5.3. Bauskas Mūzikas skola.
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11.6. Pirmsskolas izglītības iestādes:
11.6.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
11.6.2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.
11.7. Speciālās izglītības iestāde:
Pamūšas speciālā internātpamatskola.
11.8. Bibliotēka:
Bauskas Centrālā bibliotēka.
11.9. Kultūras iestādes:
11.9.1. Bauskas Kultūras centrs;
11.9.2. Bauskas pils muzejs;
11.9.3. Bauskas muzejs. (Grozīts ar 27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)
11.10. Sociālās aprūpes iestāde:
Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.
11.11. Citas iestādes:
11.11.1. Sporta centrs „Mēmele”;
11.11.2. Bauskas novada Bāriņtiesa;
11.11.3. Bauskas novada Sociālais dienests.
12. Pašvaldībai pieder visas kapitāldaļas un tā ir visu šo kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
12.1. SIA „Bauskas slimnīca”;
12.2. SIA „Zemgales mutes veselības centrs”;
12.3. SIA „Bauskas zobārstniecība”;
12.4. SIA „VIDES SERVISS”;
12.5. SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
12.6. SIA „Bauskas siltums”;
12.7. SIA „Īslīces ūdens”.
13. Pašvaldībai pieder kapitāla daļas un tā ir šo kapitāla daļu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
14. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
14.1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
14.2. „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”;
14.3. Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra.
15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, novada administrācijas,
pagastu pārvalžu darbiniekiem, pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pieaicinātiem speciālistiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
15.1. Bauskas novada Vēlēšanu komisiju;
15.2. Administratīvo komisiju;
15.3. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisiju;
15.4. Iepirkuma komisiju;
15.5. Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
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15.6. Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisiju;
15.7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisiju;
15.8 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija.
27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)

(Papildināts

ar

16. Komisiju darbību reglamentē domes apstiprināti nolikumi.
Komisijas nolikumā norāda:
16.1. komisijas nosaukumu;
16.2. komisijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci;
16.3. domes pastāvīgo komiteju amatpersonas vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas
izveidotā komisija;
16.4. komisijas izveidošanas kārtību;
16.5. komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka (ja tāds ir paredzēts)
ievēlēšanas kārtību, kā arī kompetenci;
16.6. komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību;
16.7. iestādi vai amatpersonu, kurai privātpersona var apstrīdēt komisijas izdotu administratīvo
aktu vai faktisko rīcību;
16.8. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.
17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu 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 atbilstoši
šā nolikuma 16.punktam vai arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.
Atsevišķu darba uzdevumu izpildei (piemēram, inventarizācijas veikšanai, amatu konkursa
rīkošanai, iekšēja normatīvā akta izstrādāšanai) domes priekšsēdētājs, pašvaldības
izpilddirektors, iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisijas vai darba grupas.
18. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskatu dome ne retāk kā reizi gadā uzaicina zvērinātus revidentus, par kuru
darbu apmaksā no domes budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
19. Dome lieto Bauskas novada ģerboni domes zīmogā, kā arī uz veidlapām. Dome izmanto uz
iestādes „Bauskas novada administrācija” vārda atvērtos norēķinu kontus kredītiestādēs un
Valsts kasē. Dome savā darbībā, kā arī veidlapās izmanto Bauskas novada administrācijas
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruņu numurus un e-pasta adresi.
III. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un
pašvaldības izpilddirektora vietnieka pilnvaras
20. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
Domes priekšsēdētājs:
20.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
20.2. vada Finanšu komitejas darbu;
20.3. vada domes darbu, ierosina un koordinē jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās
komitejās, komisijās un darba grupās;
20.4. koordinē deputātu un pašvaldības institūciju darbību;
20.5. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā
nolikumā noteiktā kārtībā;
20.6. atver un slēdz Bauskas novada administrācijas kontus kredītiestādēs un Valsts kasē;
20.7. dod saistošus rīkojumus administrācijas darbiniekiem;
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20.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
20.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina domes dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam;
20.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
lēmumos un šajā nolikumā;
20.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām,
uzņēmumiem organizācijām, kā arī tiesā;
20.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
20.13. ir kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
20.14. koordinē sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumus.
21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.
22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā,
kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
22.2. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju;
22.3. koordinē pašvaldības mantas apsaimniekošanu;
22.4. koordinē attīstības un citus projektus, kuros kā partneris iesaistās vai ir iesaistīta
pašvaldība;
22.5. koordinē jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
22.6. koordinē jautājumus, kas attiecas uz 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);
22.7. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu
sniegšanai;
22.8. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
22.9. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu,
kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
22.10. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas
jomā;
22.11. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas nav paredzēti iepriekš minētos
punktos;
22.12. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus.
23. Dome pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ amatā pašvaldības izpilddirektoru.
Pašvaldības izpilddirektors ir tieši pakļauts domes priekšsēdētājam. Pašvaldības izpilddirektors
organizē pašvaldības administrācijas kompetences funkciju pildīšanu un ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības izpilddirektora ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaļinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora
vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā atbrīvo dome.
24. Pašvaldības izpilddirektors:
24.1.īsteno Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci;
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24.2. īstenojot Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atlaiž no tā
Bauskas novada administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus Bauskas novada
administrācijas darbiniekus (izņemot saimnieciskos darbiniekus) pieņem darbā konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieņemšanu darbā iepriekš saskaņo ar domi;
24.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;
24.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās
komitejās;
24.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu;
24.6. dod saistošus rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
24.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;
24.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
24.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos (parasti domes sēdē) ziņo domei par
pašvaldības administrācijas darbu, par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu, kā arī pēc domes
vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem
jautājumiem;
24.10. piedalās domes un komiteju sēdēs;
24.11. pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
24.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī slēdz
līgumus;
24.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.
25. Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks:
Pašvaldības izpilddirektora vietnieku amatā ieceļ dome. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir
tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora
vietnieku pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku
no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbrīvo dome.
26. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
26.1. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā;
26.2. nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Bauskas pilsētā – nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, ielu, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtošanas darbu un
remontdarbu plānošanu un pārraudzību;
26.3. nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu savas pārraudzības jomā ietilpstošajos
jautājumos;
26.4. organizē, kontrolē un atbild par pašvaldības saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi
savas pārraudzības jomā ietilpstošajos jautājumos;
26.5. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par pakļautībā esošo pašvaldības
iestāžu, Bauskas novada administrācijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai
likvidēšanu;
26.6. piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs;
26.7. piedalās Bauskas novada pašvaldības darba grupās un komisijās, kuru sastāvā ievēlēts vai
iecelts;
26.8. veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos pienākumus.
27. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka pakļautībā ir pielikumā pievienotajā Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes struktūrā norādītās pašvaldības iestādes un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienības.
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28. Pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
Domes priekšsēdētājs nodrošina un pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentācijas un
materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam.
Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais
domes priekšsēdētājs, jaunievēlētais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un grāmatvedis.
29. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāti, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu vadītāji, komisiju un
darba grupu locekļi, kā arī Bauskas novada administrācijas amatpersonas un darbinieki saņem
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
IV. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācijas nodrošinājums
30. Domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēl atbilstoši likumam un šim nolikumam.
31. Ievēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts pats izvēlas komiteju
atbilstoši savām interesēm un profesionālajām iemaņām.
Ja šo principu nav iespējams ievērot, deputātus komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa
(ņemot par pamatu politisko partiju domes vēlēšanās iegūto deputāta vietu skaitu).
32. Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nododami izskatīšanai Finanšu
komitejai.
33. Finanšu komiteja:
33.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
33.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
33.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes
lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai
grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
33.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
33.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī par nekustamā
īpašuma iegūšanu, tajā skaitā pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
33.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, pašvaldības iestāžu, valžu,
komisiju, kā arī darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
33.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu
izlietojumu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
33.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz
ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
33.9. izskata un sniedz atzinumu par gada pārskatu.
34. Sociālo un veselības lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
34.1. par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
34.2. par Bauskas novada Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas
darbību;
34.3. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
34.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
34.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
34.6. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības sociālās aprūpes
iestāžu darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
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34.7. izskata pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu
piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
35. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
35.1. par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
35.2. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestāžu darbību;
35.3. par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām
mācību un
audzināšanas iestādēs;
35.4. par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un pasākumiem;
35.5. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus un
pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu
komitejā;
35.6. par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
35.7. par starptautisko sadarbību.
36. Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:
36.1. teritorijas plānojumu, detālplānojumiem;
36.2. attīstības programmām un attīstības stratēģijām;
36.3. zemes ierīcības plāniem;
36.4. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
36.5. zemes lietām;
36.6. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
36.7. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
36.8. starptautisko sadarbību un tūrismu;
36.9. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
36.10. par komunālajiem pakalpojumiem;
36.11. par teritorijas labiekārtošanu;
36.12. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;
36.13. par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
36.14. par satiksmes organizāciju;
36.15. pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu
pieprasījumiem un iesniedz tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
37. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:
37.1. iepazīties ar Bauskas novada administrācijas, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju
sēdēs;
37.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
dokumentus un paskaidrojumus.
38. Domstarpības, kas rodas starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības
amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām, izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpību izskatīšana ir nododama domei.
39. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām
un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju
kompetenci. Šādā gadījumā komiteju priekšsēdētāji vienojas par to, kurš no viņiem vadīs kopīgo
sēdi.
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40. Komitejas sēžu norises laiku, atbilstoši domes lēmumiem par pastāvīgo komiteju norises
laikiem, kā arī sēžu norises vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju un paziņojot Bauskas novada administrācijas atbildīgajiem speciālistiem, kuri
veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Komiteju sēdes nedrīkst sasaukt tajā pašā laikā, kad ir paredzētas domes sēdes.
41. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu:
41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm nolikumā noteiktā
kārtībā;
41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
41.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;
41.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;
41.5. kārto komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši
lietvedības noteikumiem;
41.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
41.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja
vai viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā.
42. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, no komitejas locekļiem ar vienkāršu
balsu vairākumu ievēl komitejas locekļi. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu
var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus
viņa prombūtnes laikā.
43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
43.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
44. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes informē deputātus par komitejas sēžu norises vietu, laiku
un darba kārtību, nosūtot elektronisku paziņojumu uz deputātu norādītajām elektroniskā pasta
adresēm.
45. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas
materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas
atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto
elektroniskajā vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
46. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.
Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis
sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta
komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
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47. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam
par to jāpaziņo domei.
48. Komitejas loceklis var tikt izslēgts no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos,
ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju
sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.
49. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās.
Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir
tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības institūcijas amatpersonu vai darbinieku, saskaņojot ar
domes priekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru.
V. Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība
un līgumu noslēgšanas procedūra
50. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek
iekļauts jebkurš jautājums, par kuru saskaņā ar normatīviem aktiem jāpieņem domes lēmums un
kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par
citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot
domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu
projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.
51. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā un tajos jābūt norādītam:
51.1. kas un kad šos lēmumu projektus ir gatavojis;
51.2. kādās institūcijās projekts ir izskatīts;
51.3. kas ir projekta iesniedzējs, lēmuma projektā jābūt iesniedzēja parakstam un datumam;
51.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde
saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
51.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.
52. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un
rakstveida atzinuma sniegšanai Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbiniekam
un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo
noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai
brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 50.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē
jāiesniedz Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbinieka saskaņojums par
saistošo noteikumu projekta atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas
noteikumiem.
53. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā, kur tos reģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Domes
priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts
netiek virzīts no komitejas vai, ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju
vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto
projektu.
54. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj dome. Dome, pieņemot budžetu, nosaka finanšu
līdzekļu apmēru pašvaldības iestādēm, kā arī pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu
līdzekļiem (investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības finansējums utt.). Pasākumi, kas
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nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr dome nav piešķīrusi
nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir
paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez domes iepriekšēja
pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.
55. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz
domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma
projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja
uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares speciālists.
56. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms
ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai domes sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
57. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai
uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu
sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie
iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
58. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par
naudas summu, kas nepārsniedz 30 000 euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Bauskas novada administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 30 000 euro, pašvaldības vārdā slēgt pašvaldības
izpilddirektoram. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.
59. Darba līgumus ar Bauskas novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, kā arī
uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors. Šī kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām,
kad pašvaldības izpilddirektors slēdz iepirkuma līgumus.
60. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā,
saskaņošana nav nepieciešama.
61. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama
attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai
valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība
neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
62. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi. Par sadarbības
līgumu lemj dome.
63. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības
institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas
ir domes ekskluzīvā kompetencē.
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VI. Domes darba reglaments
64. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.
65. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.14.00.
66. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un
darba kārtību. Atklātās domes sēdēs ir atļauti video un audio ieraksti, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju.
67. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kas veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības
izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Bauskas novada administrācijas nodaļu
vadītājiem. Citu Bauskas novada administrācijas darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā
nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.
68. Domes priekšsēdētājs:
68.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
68.2. dod vārdu ziņotājam;
68.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
68.4. vada debates;
68.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
68.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā
dienā;
68.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to
viņš vēlas uzstāties debatēs.
69. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
69.1. ziņojums;
69.2. deputātu jautājumi;
69.3. debates;
69.4. ziņotāja galavārds;
69.5. domes priekšsēdētāja viedoklis,
69.6. balsošana;
69.7. balsošanas rezultātu paziņošana.
70. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
komitejas priekšsēdētāja uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares
speciālists. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu
informāciju. Par debašu beigām paziņo domes priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to
nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata
divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.
71. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc
viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots
vārds.
72. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem,
kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie Bauskas novada
administrācijas darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.
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73. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības
piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.
74. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts
valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots
dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var
nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.
75. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz pārskatu par veikto darbu un par
pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot
jautājumus un saņemt atbildes.
76. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, pašvaldības
izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites
ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.
77. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek
turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā
iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde
tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
78. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot
ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās
personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai
pēc tam notiek debates.
79. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam
vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem
viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
80. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit
minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo
deputātu vairākums.
81. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par
attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.
82. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam
un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie
domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
83. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu
izskatīšanu un balsošanu par tiem.
84. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu,
nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to
labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma
projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu
labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta
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variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem.
Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota
balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja
nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
85. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis domes priekšsēdētājs. Priekšroka
uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu
piedalīties debatēs.
86. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
87. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam
pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas
vērā.
88. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.
89. Domes deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un izteicis pretēju priekšlikumu,
balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli
sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami
protokolam. Deputāts, kurš ir balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, nav atbildīgs
par pieņemto lēmumu.
90. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības interneta mājas
lapā www.bauska.lv. un Bauskas novada administrācijā. Informācijas pieejamību nodrošina
Bauskas novada administrācijas Kanceleja.
91. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes
izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar
prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt
protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.
92. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu
protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.
93. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts
lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba
dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk
kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
94. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un
rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc
pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē Bauskas novada pašvaldības
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja
saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.
Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, kā arī publicē pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
Pašvaldības nolikumu un saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu trīs dienu laikā no to
pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos
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noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Pašvaldības nolikumam un saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības budžetu jābūt brīvi pieejamiem Bauskas novada administrācijas
ēkā, pagastu pārvaldēs, ka arī tie ir publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
95. Ja dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un
intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu domes priekšsēdētājs vai
administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt
masu saziņas līdzekļos.
VII. Iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtība
96. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki un kārtība.
97. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir šādi iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 Bauskas novada administrācijas ēkā.
98. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko
informācija izliekama uz informācijas stenda Bauskas novada administrācijā, kā arī pagastu
pārvalžu ēkās. Informācija publicējama arī internetā domes mājas lapā. Institūciju vadītāji un
pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes priekšsēdētāja
apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un
publicējams internetā pašvaldības mājas lapā, norādot laiku un telpu, kurā pieņemšanas notiks.
99. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga
atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.
100. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var
iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.
101. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Bauskas novada administrācijas
darbinieki, kas atbildīgi par lietvedības kārtošanu. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai Pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība Bauskas novada administrācijas struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka
Bauskas novada administrācijas un citu institūciju izdoti iekšēji normatīvi akti.
102. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams
sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
103. Saņemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu
prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai.
Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad
pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to
informē tiešo vadītāju.
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104. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas
pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir
personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.
105. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
VIII. Publiskās apspriešanas kārtība un iedzīvotāju aptaujas
106. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
gadījumos, kas noteikti nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā Bauskas
novada teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana
jārīko:
106.1. par Bauskas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
106.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;
106.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
106.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz
500 000 euro;
106.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā
īpašuma vērtību;
106.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;
106.7. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.
107. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav
minēti šā nolikuma 106.punktā, izņemot jautājumus, kas:
107.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
107.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;
107.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
107.4. attiecas uz budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
107.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
108. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma
saņemšanas dome var lemt:
108.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
108.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
108.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
108.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
109. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no
attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldībā. Nolikumā
noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas
tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
110. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
111. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:
111.1. tās datumu un termiņus;
111.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
111.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
111.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
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111.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko
apspriešanu uzskatītu par notikušu.
112. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis” informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā
arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
113. Bauskas novada administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.
114. Bauskas novada administrācijas un pašvaldības iestādes autonomās kompetences jomā
atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību
var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.
115. Domē var apstrīdēt šādu pašvaldības institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos
aktus un faktisko rīcību:
115.1. pašvaldības iestāžu amatpersonu, izņemot Bauskas novada administrācijas nodokļu
inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja, sabiedriskās kārtības sargu pieņemtos
administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami domes priekšsēdētājam;
115.2. komisiju, izņemot Vēlēšanu komisijas, Administratīvās komisijas un Iepirkuma komisijas
lēmumus, kā arī Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas lēmumus.
116. Domes izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību privātpersona Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
117. Ja privātpersona apstrīd vai pārsūdz administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos
zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj dome, pirms tam šo
jautājumu izskatot Finanšu komitejā.
X. Noslēguma jautājumi
118. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošos
noteikumus Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”.
119. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra uz 2 lapām.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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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 27.novembrī

prot.Nr.24, 9.p.

Par sadarbību veselības veicināšanas jomā
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles Mirdzas Lazdas
2014.gada 30.oktobra iesniegumu Nr.1-1/17 par ieceri 2015.gadā organizēt veselības
veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” 5.klašu audzēkņiem Bauskas un Rundāles
novada izglītības iestādēs un lekciju ciklu „Jauniešu veselības akadēmija”, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

3.

Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” ieceri organizēt veselības
veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” 5.klašu audzēkņiem Bauskas novada
izglītības iestādēs un lekciju ciklu „Jauniešu veselības akadēmija”.
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā iestādei „Bauskas novada administrācija”
veselības veicināšanas pasākumiem paredzēt finansējumu EUR1 634, tajā skaitā viktorīnas
„Esi gudrs – būsi vesels” organizēšanai EUR 405 un lekciju cikla „Jauniešu veselības
akadēmija” organizēšanai EUR 1 229.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šā lēmuma izpildi.

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 11.p.

Par nedzīvojamo telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
LR Zemessardzei
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas
Zemessardzes komandiera L.Kalniņa iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt līdz 2019.gada
30.novembrim patapinājuma līguma termiņu par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 8, Bauskā,
bezatlīdzības lietošanu.
2011.gada 1.decembrī Bauskas novada pašvaldības ar Zemessardzi noslēdza
nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas – patapinājuma līgumu Nr.3-32/34 un tas ir spēkā līdz
2014.gada 30.novembrim.
Ar šo līgumu Zemessardzei bezatlīdzības lietošanā tika nodotas telpas 60 m² ēkā,
kas atrodas Rīgas ielā 8, Bauskā.
Zemessardzes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Zemessardzes likums. Šā
likuma 2.pantā noteikts, ka Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, kuras mērķis ir
iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un kura piedalās valsts
aizsardzības uzdevumu plānošanās un izpildē atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem.
Likuma 9.panta pirmajā daļā paredzēts, ka Zemessardze, valsts un pašvaldību iestādes,
privātpersonas un to apvienības sadarbojas likumā noteikto uzdevumu izpildē.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, lai nodrošinātu un attīstītu Bauskas novada
pašvaldības un Zemessardzes savstarpējo sadarbību, kā arī nodrošinātu Zemessardzes vienībai
atbalsta punktu (dislokācijas vietu) Bauskas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot Latvijas Republikas Zemessardzei bezatlīdzības lietošanā Zemessardzes
54.inženiertehniskā bataljona 2.inženiertehniskās rotas vajadzībām uz laiku līdz 2019.gada
30.novembrim Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļu – nedzīvojamās telpas
77,45 m² platībā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 4001 003 0035 002, kas atrodas Rīgas
ielā 8, Bauskā, saskaņā ar pievienoto telpu plānu.
2. Noteikt, ka Zemessardzei bezatlīdzības lietošanā piešķirtās nedzīvojamās telpas
izmantojamas mācību un noliktavas vajadzībām.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” noslēgt ar
Latvijas Republikas Zemessardzi nedzīvojamās telpas bezatlīdzības lietošanas līgumu,
paredzot tajā noteikumu, ka līgums izbeidzams gadījumā, ja Zemessardze nedzīvojamās
telpas izmanto citiem mērķiem vai piešķīrusi lietošanas tiesības trešajām personām.
Pielikumā: 1. Telpu plāns uz 1 lp.
2. Patapinājuma līguma projekts uz 2 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 27.novembrī

prot.Nr.24, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā
ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī
(prot.Nr.24, 12.p.)
Pielikums Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Vecākais santehniķis
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

13
7
8

1046
583
647
647

1
0,5
0,5

3 II B

8

13 IA
13 V
13 IA

1
7
1

33 IC

7

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1046
292
324
647

1
360
583
360
659

1
1
2
1

V.JANŠEVSKIS

360
583
720
659

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 13.p.

Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 23.oktobrī saņemts Zemgales plānošanas reģiona
(turpmāk - ZPR) iesniegums, kurā lūgts piešķirt dotāciju ZPR kopīgu projektu iniciēšanai un
izstrādei, nozaru speciālistu darba grupu organizēšanai, pašvaldību vadītāju un darbinieku
kapacitātes stiprināšanas pasākumu un zinātnisko konferenču organizēšanai, kā arī pašvaldību
interešu pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.- 2020. programmēšanas
procesā.
Lai veicinātu Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) teritorijas līdzsvarotu attīstību, ZPR
organizē un ievieš dažādas aktivitātes un pasākumus, kas skar reģiona visu pašvaldību kopējās
intereses.
Tā kā valsts budžetā 2015.gadam šādiem plānošanas reģionu pasākumiem netiek plānots
finansējums un saskaņā ar ierosinājumu 2014.gada 21.oktobra ZPR attīstības padomes sēdē, tiek
lūgts ieplānot 2015.gadā Bauskas novada pašvaldības budžetā dotāciju ZPR EUR 3000 apmērā.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.1panta pirmās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” 1
(A.Novickis), „atturas” 4 (A.Feldmanis, V.Grigorjeva, S.Jirgensone, M.Ruža), nolemj:
1. Atbalstīt Zemgales plānošanas reģiona iesniegumu par dotācijas piešķiršanu.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam, paredzēt finansējumu iestādei
„Bauskas novada administrācija” dotācijas piešķiršanai Zemgales plānošanas reģionam
kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, nozaru speciālistu darba grupu organizēšanai,
pašvaldību vadītāju un darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu un zinātnisko
konferenču organizēšanai, kā arī pašvaldību interešu pārstāvēšanai EUR 3000 (trīs tūkstoši
euro) apmērā.
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
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Par finansējumu mākslas plenēra „Bauskas vasara 2015” organizēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.novembrī saņemts biedrības „Meistars
Gothards” iesniegums, kurā lūgts piešķirt finansējumu mākslas plenēra „Bauskas vasara 2015”
organizēšanai.
Lai plānotu mākslas plenēra norisi 2015.gadā, tiek lūgts līdzfinansēt materiālus (krāsas
un audeklus) EUR 516, ēdināšanas pakalpojumus 11 dienas 15 dalībniekiem EUR 1155 un
publicitātes izmaksas (afišas, ielūgumi) EUR 100.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu pirmās daļas 5.punktu, 42.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Meistars Gothards” organizēto mākslas plenēru „Bauskas vasara
2015”.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam, paredzēt Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” mākslas plenēra „Bauskas vasara 2015”
atbalstam finansējumu EUR 1771 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens euro) .
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt 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
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Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesniegumu
2014.gada 5.novembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fonda iesniegums (reģ.Nr.3-14.7/3452), kurā izteikts lūgums finansiāli
atbalstīt Bauskas apriņķa ģerboņa restaurāciju Rīgas Brāļu kapos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas apriņķa ģerboņa restaurāciju Rīgas Brāļu kapos, piešķirot Rīgas Brāļu kapu
un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam finansējumu EUR 641 (seši simti četrdesmit viens
euro) apmērā.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada pašvaldībai 2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
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 papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 7.novembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” iesniegums, kurā izteikts lūgums
piešķirt finansējumu EUR 9913 (deviņi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro) polivinilhlorīda
durvju nomaiņai Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas virtuves blokā.
Ievērojot iepriekšminēto un veiktās tirgus izpētes Nr.TI/BVĢ/2014/02 „PVC durvju
montāža Bauskas Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokā” rezultātus, pamatojoties uz Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
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
finansējumu EUR 9913 (deviņi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro) Bauskas novada
pašvaldības vispārējas izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” durvju nomaiņai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Bauskas 2. vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 22.novembrī saņemts Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola” iesniegums, kurā izteikts
lūgums piešķirt finansējumu EUR 10 898 (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi
euro) sporta zāles grīdas līmeņa paaugstināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un Bauskas 2. vidusskolas sporta zāles apsekošanas komisijas
2014.gada 22.novembra apsekošanas aktā norādīto, un būvdarbu veicēja SIA „Garlics”
iesniegto būvdarbu tāmi, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
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
finansējumu EUR 16 889 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro) Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2. vidusskola” sporta zāles grīdas
līmeņa paaugstināšanai, radiatoru uzstādīšanai un apkures sistēmas sakārtošanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par atbalstu jaunsargu vienībai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.novembrī saņemts Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 3.novada nodaļas jaunsargu
508.(Bauskas) vienības vadītāja Z.Kalēja iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu
2015.gadam EUR 1797,30 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi euro, 30 centi)
transporta, ēdināšanas un materiāli tehnisko līdzekļu iegādei Bauskas novada jaunsargiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Sniegt finansiālu atbalstu Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra
Jaunsardzes departamenta 3.novada nodaļas jaunsargu 508.(Bauskas) vienībai,
nodrošinot transporta, ēdināšanas un materiāli tehnisko līdzekļu iegādi Bauskas novada
jaunsargiem.
2. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā paredzēt finansējumu EUR 1797 (viens
tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi euro) iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” transporta, ēdināšanas un materiāli tehnisko līdzekļu iegādei Bauskas novada
jaunsargiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šā lēmuma izpildi.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par finansējuma piešķiršanu aprīkojuma iegādei Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm
Lai nodrošinātu Bauskas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem kvalitatīvu mācību
procesu un turpinātu pakāpenisku un plānveidīgu aprīkojuma atjaunošanu, tika veikti iepirkumi
aprīkojuma iegādei pašvaldības izglītības iestādēm.
Saskaņā ar iepirkuma ID Nr. BNA 2014/079 „Aprīkojuma piegāde Bauskas novada
iestādēm” rezultātiem 2014.gada 24.oktobrī noslēgts līgums starp SIA „PROLUX” un
pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par virtuves aprīkojuma piegādi
pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte” un vispārējās izglītības iestādēm „Griķu pamatskola”,
„Uzvaras vidusskola” un „Vecsaules pamatskola” par summu EUR 7 914,61, t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk-PVN).
Saskaņā ar iepirkuma ID Nr. BNA 2014/071 „Aprīkojuma piegāde Bauskas novada
iestādēm” rezultātiem 2014.gada 6.novembrī noslēgts līgums starp SIA „SPARKS A” un
pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par darbmācības kabineta aprīkojuma
piegādi vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” par summu EUR 5 693,95 (t.sk. PVN).
Kopējā līgumu summa par aprīkojuma iegādi ir EUR 13 608,56, t.sk. PVN.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
iepirkuma procedūras rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” EUR 13 609
(trīspadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro) aprīkojuma iegādei no Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas novada administrācija” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 20.p.

Par aizņēmumu mēbeļu iegādei Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēm
Lai nodrošinātu pakāpenisku un plānveidīgu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs, tika veikts iepirkums ID Nr. BNA 2014/072
„Mēbeļu piegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm”. Saskaņā ar iepirkuma komisijas
2014.gada 7.oktobra lēmumu līguma slēgšanas tiesības par iepirkuma 2.daļu „Mēbeļu piegāde un
uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte”” piešķirtas SIA „Salons Arka”, plānotā
līguma summa EUR 48 720,19, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk-PVN).
Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2014.gada 13.novembra lēmumu līguma slēgšanas
tiesības par iepirkuma 1.daļu „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Bauskas sākumskolai” piešķirtas
SIA „ĒTOSS mēbeles”, plānotā līguma summa EUR 1 181,52 (t.sk. PVN).
Kopējā plānotā līguma summa mēbeļu iegādei ir EUR 49 901,71, t.sk. PVN.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2015.gadā ņemt aizņēmumu EUR 49 901,71 Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi mēbeļu iegādei Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 4 (četri) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. 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 27.novembrī

prot.Nr.24, 21.p.

Par projektā Nr.LLIV-339 „Ilgspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai ” izbūvētās
lietusūdens savākšanas sistēmas Bauskā, nodošanu valdījumā SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
Projekta Nr.LLIV-339 „Ilgspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros Bauskā Krasta, Zemgaļu, Kareivju, Sporta,
Strēlnieku, Miera, Liepu, Kraujas un Pilskalna ielā ir izbūvēta lietusūdens savākšanas un
novadīšanas sistēma. Projekta īstenotāja – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija, līdz ar to ir lietderīgi šos izbūvētos inženiertīklus nodot valdījumā – bezatlīdzības
lietošanā – SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” tās pamatdarbības nodrošināšanai – lietusūdens sistēmas
uzturēšanai un apkalpošanai projekta „Ilgspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” izbūvētās
inženiertehniskās komunikācijas, kuru vērtība ir EUR 1 001 050,54 (viens miljons viens
tūkstotis piecdesmit četri euro un 54 centi).
2. Noteikt, ka projekta „Ilgspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” izbūvētās inženiertehniskās komunikācijas ir
tiesības izmantot tai deleģēto uzdevumu – lietusūdens sistēmas uzturēšanai un
apkalpošanai Krasta, Zemgaļu, Kareivju, Sporta, Strēlnieku, Miera, Liepu, Kraujas un
Pilskalna ielā, Bauskā.
3. Noteikt, ka SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” ir aizliegts šā lēmuma 1.punktā minēto
inženiertehnisko tīklu vai to daļu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja
Bauskas novada domes lēmuma, un tas atdodams atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai, ja
netiek izmantots atbilstoši piešķīruma mērķim, kā arī SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
reorganizācijas, likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 25.jūlijā

prot.Nr.3, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksas noteikšanu (ar 27.11.2014.grozījumiem)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.1panta pirmo daļu, 13.pantu, lai
nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju, kā arī
dzīvojamo telpu uzturēšanu un noteiktu vienotu īres maksas aprēķināšanas kārtību,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.Spriņķe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa (turpmāk – īres maksa) dzīvojamām telpām
Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī
atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk – dzīvojamās telpas) tiek
aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Peļņa + Īaps) x Pldz,
kur
ĪM – īres maksa (lati mēnesī);
Peļņa – īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Īaps – īres maksas daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi
(lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas
precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto
terašu platībai – koeficientu 0,3.
2. Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļu par
dzīvojamās telpas lietošanu (Peļņa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Dzkv x Īnpg
Peļņa =
: Pldz, kur
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Dzkv – dzīvojamo telpu īpašuma kadastrālā vērtība (lati);
Īnpg – īpašuma nolietojuma procents gadā.
3. Aprēķinot dzīvojamās telpas lietošanas maksā ietilpstošo nolietojuma procentu gadā,
izmanto lineāro metodi, kas paredz, ka īpašuma vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā
ar šo metodi īpašuma nolietojumu aprēķina no kadastra reģistrā uzrādītās kadastrālās
vērtības, nosakot 2 % nolietojuma likmi gadā.
4. Īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, tiek aprēķināta no
īpašuma kadastrālās vērtības īres līguma (2.pielikums) noslēgšanas brīdī. Īres maksas

(

)

daļa par dzīvojamās telpas lietošanu tiek pārrēķināta, ja īpašuma kadastrālā vērtība
atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem uz kārtējā gada 1.janvāri ir mainījusies vismaz
par 15 % .
5. Ja īpašumam nav iespējams aprēķināt īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu,
jo nav noteikta īpašuma kadastrālā vērtība, tad īres maksas daļa par dzīvojamās telpas
lietošanu nosakāma Ls 0,03 apmērā par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru
mēnesī.
6. Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas daļa par dzīvojamās mājas
uzturēšanu un apsaimniekošanu (Īaps) nosakāma atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
7. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai
maksājami šādi obligātie maksājumi:
7.1. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā
zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā,
kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;
7.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
8. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā
lēmumā noteikto, paaugstinātā īres maksa piemērojama no brīža, kad beidzies likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.
9. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”, SIA
„Īslīces ūdens” un pagastu pārvaldes attiecīgajā pilsētas un pagastu administratīvajā
teritorijā pārvaldīt visus Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īpašumus, ar kapitālsabiedrībām noslēdzot pilnvarojuma līgumus
(3.pielikums) (27.11.2014.grozījumu redakcijā).
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Vides serviss”, SIA
„Īslīces ūdens” un pagastu pārvaldēm normatīvajos aktos un dzīvojamo telpu īres
līgumos noteiktā kārtībā izdarīt nepieciešamos grozījumus dzīvojamo telpu īres līgumos
attiecībā uz īres maksas apmēra izmaiņām.
11. Noteikt, ka kapitālsabiedrībām SIA „VIDES SERVISS” un SIA „Īslīces ūdens” ir
tiesības ieturēt 15 % no iekasētās mēneša īres maksas daļas par dzīvojamās telpas
lietošanu, lai segtu administratīvos izdevumus, kas radušies pildot pilnvarojuma līgumā
atrunātos uzdevumus attiecībā uz pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo
telpu pārvaldīšanu.
12. Noteikt, ka īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu, ko šā lēmuma 9.punktā
minētās iestādes saņem no īrniekiem, ir atsevišķi uzskaitāma, uzkrājama un izlietojama
Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu atjaunošanai. Iestādes vienu reizi mēnesī
(līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20.datumam) iesniedz pārskatu „Pārskats par
Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām”
(1.pielikums). Kapitālsabiedrībām, iesniedzot pārskatu, iekasētā īres maksas daļa par
dzīvojamās telpas lietošanu, atskaitot 11.punktā minēto samaksu, ir jāieskaita Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā.
13. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.
14. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 31.maija lēmumu
„Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu”.
Pielikumā: 1. Pārskats par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksām uz 1lp.
2. Īres līgums uz 3 lp.
3. Pilnvarojuma līgums uz 2 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 22.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanu”
Bauskas novada pašvaldībā dzīvojamo telpu īres maksas noteiktas ar 2013.gada 25.jūlija
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu”.
Lai pilnveidotu īres maksas uzskaites kārtību un mazinātu pašvaldības iestāžu savstarpējos
maksājumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”, SIA
„Īslīces ūdens” un pagastu pārvaldes attiecīgajā pilsētas un pagastu administratīvajā teritorijā
pārvaldīt visus Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īpašumus, ar kapitālsabiedrībām noslēdzot pilnvarojuma līgumus (3.pielikums)”;
1.2. izteikt lēmuma 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Noteikt, ka īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu, ko šā lēmuma 9.punktā
minētās iestādes saņem no īrniekiem, ir atsevišķi uzskaitāma, uzkrājama un izlietojama
Bauskas novada pašvaldības dzīvojamo telpu atjaunošanai. Iestādes vienu reizi mēnesī (līdz
pārskata periodam sekojošā mēneša 20.datumam) iesniedz pārskatu „Pārskats par Bauskas
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām”
(1.pielikums). Kapitālsabiedrībām, iesniedzot pārskatu, iekasētā īres maksas daļa par
dzīvojamās telpas lietošanu, atskaitot 11.punktā minēto samaksu, ir jāieskaita Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” norēķinu kontā”;
1.3. izteikt lēmuma 3.pielikumu „Pilnvarojuma līgums” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 17.decembrī.
Pielikumā: 3.pielikums „Pilnvarojuma līgums” uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

PILNVAROJUMA LĪGUMS
Bauskā

2014.gada ___.___________

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901 (turpmāk – Pilnvarotājs), tās priekšsēdētāja Raita Ābelnieka
personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, un
_____________________, vienotais reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese:
_________________________ (turpmāk - Pilnvarnieks), tās valdes locekļa_________personā,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” noslēdz šādu
pilnvarojuma līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pilnvarotājs uzdod un Pilnvarnieks apņemas veikt uzdevumus saistītus ar Bauskas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu.
2. PILNVARNIEKA PIENĀKUMI
2.1. Savas kompetences ietvaros, ko nosaka Pilnvarotājs, Pilnvarnieks apņemas:
2.1.1. noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus ar īrniekiem;
2.1.2. iekasēt īres maksu;
2.1.3. atsevišķi uzskaitīt un uzkrāt īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu;
2.1.4. īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša
20.datumam pārskaitīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
norēķinu kontā;
2.1.5. iesniegt Pilnvarotājam pārskatu par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām.
2.2. Veikt pasākumus, kas saistīti ar īres maksas parāda novēršanu (rosināt dzīvojamās telpas
apmaiņu pret mazāku, noslēgt vienošanās par īres maksas parāda samaksas kārtību un
termiņiem).
2.3. Veikt visas procesuālās darbības, kas saistītas ar prasības iesniegšanu tiesā par
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, dzīvojamo telpu īres maksas parāda piedziņu, pārstāvēt
pašvaldību tiesā, piedalīties tiesas sēdēs, izdarot visas procesuālās darbības ar visām tiesībām, ko
likums paredzējis prasītājam.
2.4. Iesniegt Pilnvarotājam reizi četros mēnešos pārskatu par līguma 2.2. un 2.3.apakšpunkta
minēto darbību veikšanu.
2.5. Veikt Pilnvarotāja īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu remontus un citus
darbus, atbilstoši Pilnvarotāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm.
2.6. Ja Pilnvarotāja uzdevumā veikto remontdarbu faktiskās izmaksas ir pārsniegušas tāmē
noteikto, Pilnvarnieks nekavējoties informē Pilnvarotāja norīkoto atbildīgo personu un tālāk
rīkojas tikai saskaņā ar apstiprinātu papildus tāmi.
3. PILNVARNIEKA TIESĪBAS
3.1. Iesniegt Pilnvarotājam priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu
pārvaldīšanu.
3.2. Saņemt maksu par pilnvarojuma līguma 2.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu veikšanu,
ieturot 15 % no iekasētās mēneša īres maksas daļas par dzīvojamās telpas lietošanu,
administratīvo izdevumu segšanai.

3.3. Saņemt maksu par līguma 2.5. un 2.6.apakšpunktos noteikto uzdevumu veikšanu,
saskaņā ar Pilnvarotāja apstiprināto izmaksu tāmi.
4. PILNVARNIEKA ATBILDĪBA
4.1. Pilnvarnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ radušies Pilnvarotājam.
4.2. Pilnvarnieks ir atbildīgs par izpildāmo uzdevumu termiņiem un veikto darbu izmaksām.
5. PILNVAROTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pilnvarotājs apņemas sniegt Pilnvarniekam visu informāciju, kas nepieciešama šā
līguma minēto uzdevumu izpildei.
5.2. Pilnvarotājam ir tiesības kontrolēt Pilnvarnieka uzdevumu izpildi saskaņā ar līguma
noteikumiem.
5.3. Pilnvarotājs garantē, ka tam ir tiesības pilnvarot Pilnvarnieku un uzdot veikt uzdevumus,
ko paredz šis līgums.
6. PUŠU ATBILDĪBA
UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visi strīdi, kas rodas izpildot šo līgumu, tiek risināti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
6.2. Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies savu saistību neizpildes dēļ
vai nepienācīgas izpildes dēļ.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
7.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc līdzēju savstarpējas vienošanās, kas tiek
noslēgta rakstveidā.
7.3. Līgumu var izbeigt tikai pēc līdzēju rakstveida vienošanās vai arī gadījumos, ko tieši
paredz normatīvie akti.
7.4. Līgums sagatavots uz divām lapām divos eksemplāros, katram līdzējam pa vienam.
PILNVAROTĀJS

PILNVARNIEKS

________________________

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 23.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa,
izvērtējot Codes pamatskolas saimniecisko darbību (tās pakļautībā ir sporta zāle, kuru izīrē; katlu
māja, kas nodrošina siltumu dzīvojamās mājās), ierosina Codes pamatskolā atjaunot amata
vienību „kasieris” ar slodzi 0,15.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajai daļai 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.
Ievērojot iepriekšminēto un Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un
atlīdzības sistēmas darba grupas veikto Bauskas novada pašvaldības institūciju amatpersonu
(darbinieku) amatu klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogam, ņemot vērā amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba
slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu, Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums” 59.3., 60., 61.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, R.Žabovs), „pret” 2
(A.Novickis, M.Ruža), „atturas” 3 (S.Jirgensone, A.Kursīte, J.Rumba), nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 7.pielikumu ar šāda satura 14.punktu: „kasieris, 330., 0,15., 50”.
1.2. izteikt lēmuma pielikumus no 1 līdz 20 jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumiem.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.
3. Noteikt, ka lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1. 7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
(27.11.2014.grozījumu redakcijā)
2. 1.pielikums „Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3. 2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4. 3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.

5. 4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6. 5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7. 6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz
1lp.
8. 7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp. (spēkā
no 01.01.2015.)
9. 8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
10. 9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
11. 10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
12. 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
13. 12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
14. 13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
15. 14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
16. 15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
17. 16.pielikums „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
18. 17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
19. 18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
20. 19.pielikums „Mežotnes internātvidusskolas” saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1lp.
21. 20.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas” saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums

Bauskas Valsts ģimnāzijas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
5.2 III
13 I A
x

7
1
1
1
4
6
2
7
1
x

630
360
360
360
438
560
360
630
360
480
435
435
x

1
2
11,1
1
2
0,5
4
0,5
1
1
1
1
27,10

630
720
3996
360
876
280
1440
315
360
480
435
435
11026

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2.pielikums

Bauskas sākumskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars

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

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēneša
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
5.2 III
13 I A
x

7
1
1
4
6
2
7
1
x

630
360
360
438
560
360
630
360
495
435
x

1
3,4
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
11,90

630
1224
180
438
280
360
315
360
495
435
5416

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

3.pielikums

Bauskas 2.vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars

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

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
13 I B
5.2 III
13 I A
x

8
7
1
1
1
4
6
2
2
7
1
x

699
630
360
360
360
438
560
360
360
630
360
480
435
x

1
1,5
1
15,6
1
3,1
1
2
0,5
1
2
1
1
31,70

Mēneša
alga
kopā
euro
699
945
360
5616
360
1358
560
720
180
630
720
480
435
13063

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

4.pielikums

Īslīces vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

699

1

Mēne
ša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
13 I B
5.2 III
13 I A
39 I
13 I A
x

7
1
1
1
4
6
2
2
7
1
3
1
x

630
360
360
360
438
560
360
360
630
360
480
385
360
435
661
x

1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,5
1
28,30

630
180
3312
648
788
280
540
360
630
360
480
1925
180
218
661
11891

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

5.pielikums

Uzvaras vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Sporta zāles pārzinis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

681

1

Mēneša
alga
kopā
euro
681

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
13 I B
5.2 III
14 I
39 I
13 I A
13 I B
x

7
1
1
1
4
7
4
2
7
5
3
1
2
x

583
360
360
360
406
583
406
360
583
459
480
367
360
435
648
360
x

0,75
0,5
11,7
2
2,6
2
2
1
0,5
0,15
0,5
4
0,5
0,5
1
1
31,70

437
180
4212
720
1056
1166
812
360
291
69
240
1468
180
218
648
360
13098

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

6.pielikums

Bauskas pilsētas pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars

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

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

3 II B

8

647

1

647

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
13 I B
5.2 III
13 I A
x

7
1
1
1
4
2
7
1
x

583
360
360
360
406
360
583
360
480
435
x

1
0,5
5,5
0,6
1,1
1,5
0,75
1
1
0,5
14,45

583
180
1980
216
447
540
437
360
480
218
6088

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

7.pielikums

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā



Amatu
saime(apakš
saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēne
ša
alga
kopā
euro

3 II B

8

559

1

559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
13 I B
14 I
39 I
13 I B
x

7
1
1
4
7
4
2
5
3
2
x

504
360
360
367
504
367
360
397
435
360
360
x

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

378
1800
360
367
504
367
360
60
218
720
360
6053

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

8.pielikums

Griķu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.


Amata nosaukums

Amatu saime
(apak-saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Vanadzēni)
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II
13 V
13 III
13 I B
5.2 III
14 I
39 I
13 I A
-

7
1
1
4
2
7
4
2
7
5
3
1
-

583
360
360
406
360
583
406
360
583
459
435
360
360
435

1
4,9
2,5
1
3
2
2
1
0,75
0,15
0,5
6
0,5
0,25

583
1764
900
406
1080
1166
812
360
437
69
218
2160
180
109

-

-

435

0,25

109

x

x

644
x

1
27,80

644
11644

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

9. pielikums

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā

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


Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II
13 V
13 III
5.2 III
14 I
39 I
-

7
1
1
4
2
7
4
7
5
3
-

504
360
360
367
360
504
367
504
397
435
360
435

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

378
720
720
147
1080
504
734
252
60
218
720
44

-

-

435

0,15

65

x

x

x

15,55

6201

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

10.pielikums

Mežotnes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
5.2 III
14 I
39 I
-

7
1
1
4
7
4
7
5
3
-

504
360
360
367
504
367
504
397
435
360
435

0,75
3
0,5
0,6
1
1
0,5
0,15
0,5
2
0,25

378
1080
180
220
504
367
252
60
218
720
109

x

x

x

11,25

4647
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

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


Slodze

8

Algas
likme
euro
599

1

Mēneša
alga kopā
euro
599

7
1
1
4
2
7
4
5
3
2
x

504
360
360
367
360
504
367
397
435
360
360
x

0,75
2,2
1
0,4
2,5
1
1
0,15
0,5
2
0,5
13,00

378
792
360
147
900
504
367
60
218
720
180
5225

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II
13 V
13 III
14 I
39 I
13 I B
x
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

12.pielikums

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II
13 V
13 III
14 I
39 I
13 I B
x

7
1
1
4
2
7
4
5
3
2
x

583
360
360
406
360
583
406
459
435
360
360
x

1
4,4
2,5
0,9
6
2
2
0,15
0,5
3
0,5
23,95

583
1584
900
368
2160
1166
812
69
218
1080
180
9767
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

13.pielikums

Bauskas Mūzikas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Kasieris
Kopā

3 II B

8

562

1

562

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 I B
14 I
x

7
1
1
4
2
5
x

504
360
360
367
360
397
x

0,5
2
0,4
0,4
1,25
0,25
5,80

252
720
144
147
450
99
2374

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

14.pielikums

Bauskas Mākslas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.

Amata nosaukums

Lietvedis
Laborants
Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

18.3 II
13 I A
x

7
1
x

504
360
x

0,5
0,5
1,00

252
180
432
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

15.pielikums

Bauskas Bērnu un jauniešu centra*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Slodze

8

Algas
likme
euro
699

1

Mēneša
alga
kopā euro
699

-

-

657

1

657

18.3 II
13 I A
13 I A
14 I
35 I
13 I B
-

7
1
1
5
7
2
-

630
360
360
496
657
320
435
x

0,75
2,5
0,2
0,25
1
0,8
0,75
8,25

473
900
72
124
657
256
326
4164

Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Izglītības iestādes direktora
vietnieks
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Kasieris
Jaunatnes lietu speciālists
Dežurants
Koncertmeistars
Kopā

3 II B
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

16.pielikums

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.


Amata nosaukums

Amatu saime
(apakš-saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
5.2 III
x

7
1
1
7
x

630
360
360
630
x

0,75
0,6
0,2
1
3,55

472
216
72
630
2089
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

17.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēneš
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis (struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

3 II A

6

560

0,5

280

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
5.2 III
14 I
39 I
13 I A
x

7
1
1
4
7
4
7
5
3
1
x

630
360
360
438
630
438
630
496
385
360
635
x

0,75
2,0
2,7
1,4
2
3,25
1,5
0,5
18
1
1
35,60

473
720
972
613
1260
1424
945
248
6930
360
635
15559
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

18.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs

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

Kopā


Slodze

8

Algas
likme
euro
647

1

Mēneša
alga
euro
647

7
1
1
4
7
4
7
5
3
1
x

583
360
360
406
583
406
583
459
367
360
620
x

0,75
2,3
1,7
1
2
2,5
1
0,5
12
0,5
1
26,25

437
828
612
406
1166
1015
583
229
4404
180
620
11127

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
5.2 III
14 I
39 I
13 I A
x
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

19.pielikums

Mežotnes internātvidusskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Vecākais grāmatvedis
Kasieris
Šefpavārs
Pavārs
Pavāra palīgs
Apkopējs
Aukle
Noliktavas pārzinis
Ēkas dežurants
Lietvedis
Remontstrādnieks
Sētnieks
Medicīnas māsa
Kopā



Slodze

8

Algas
likme
euro
562

1

Mēneša
alga
euro
562

9
5
7
4
2
1
3
2
2
7
4
1
7
x

427
360
455
360
360
360
360
360
360
360
367
360
363
x

1
0,15
1
1
1
3,75
1,25
0,5
1
0,5
1,25
1
0,5
14,90

427
54
455
360
360
1350
450
180
360
180
459
360
182
5739

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
14 III A
14 I
13 V
13 III
13 I B
13 I A
39 I
13 II
13 I B
18.3 II
13 III
13 I A
5.2 III
x
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

20.pielikums

Pamūšas speciālās internātpamatskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts
Nr.
p. K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Amata nosaukums

Psihiatrs
Pediatrs
Medicīnas māsa
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkures sistēmas uzraugs
Galvenais grāmatvedis
Noliktavas pārzinis
Noliktavas pārzinis (veļas)
Šefpavārs
Apkopējs
Pavārs
Lietvedis
Remontstrādnieks
Pavāra palīgs
Aukle
Kasieris
Ēkas dežurants
Kopā



Slodze

12
12
7
8

Algas
likme
euro
1067
1067
504
666

0,2
0,2
1
1

Mēneša
alga
kopā euro
213
213
504
666

4
9
2
2
7
1
4
7
4
2
3
5
2
x

360
636
360
427
504
360
367
504
378
360
360
397
360
x

0,2
1
1
1
1
3,5
1
1
1
1
6
0,5
0,25
20,85

72
636
360
427
504
1260
367
504
378
360
2160
198
90
8912

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

5.1 IV A
5.1 IV A
5.2 III
3 II B
13 III
14 III A
13 II
13 II
13 V
13 I A
13 III
18.3 II
13 III
13 I B
39 I
14 I
13 I B
x
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

7.pielikums
Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014., 27.11.2014.)
Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Ēkas dežurants
Darba aizsardzības speciālists
Kasieris
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Slodze

Mēneša
alga
kopā
euro

555
441
320
320
367
323
388
367
320
435
356
320

1
0,75
5
1
1
3
1
1
1
0,5
2
1

330

0,15
x 18,4

555
331
1600
320
367
969
388
367
320
218
712
320
67
50
6584

Algas
likme
euro

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 24.p.

Par noteikumu „Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbības noteikumi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 49.1pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.24 „Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības noteikumi”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.
3. Noteikt, ka 2014.gada 1.decembrī spēku zaudē Bauskas novada domes 2013.gada
31.oktobra noteikumi Nr.27 „Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbības noteikumi.”
Pielikumā: Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas
darbības noteikumi Nr.24 uz 4 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

NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

Nr.24

Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
komisijas darbības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
49.1pantu,
1. Vispārīgie jautājumi
1. Bauskas novada pašvaldība izveido Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), kura organizē un nodrošina 4.kvalitātes
pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu Bauskas novadā.
II.
2.
3.

Komisijas darbības mērķis un uzdevumi

Komisijas darbības mērķis ir saskaņā ar pedagoga rakstisku iesniegumu, novērtēt
pedagoga profesionālās darbības kvalitāti, veicinot pedagoga karjeras izaugsmes iespējas.
Komisijas uzdevumi ir:
3.1. nodrošināt pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
sagatavošanas darbu;
3.2. analizēt pedagoga darbību mācību procesā, kā arī pedagoga un administrācijas
iesniegtos materiālus;
3.3. apkopot pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātus
atbilstoši vērtēšanas kritērijiem;
3.4. izteikt priekšlikumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu pedagogam
atbilstoši novērtēšanas rezultātiem;
3.5. organizēt individuālu sarunu ar kvalitātes pakāpes pretendentu par novērtēšanas
rezultātiem un pedagoga tālākās profesionālās izaugsmes vajadzībām;
3.6. uzkrāt pedagoga un izglītības iestādes administrācijas iesniegtos, kā arī komisijas
darbību apliecinošos dokumentus;
3.7. nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu
nosūtīšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijai ( turpmāk – IZM).
III.

Komisijas izveidošana un tās darbības principi

4. Komisiju izveido Bauskas novada dome un apstiprina tās vārdisko sastāvu.
5. Komisijas sastāvā var iekļaut Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas darbiniekus,
mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājus, izglītības iestāžu pārstāvjus (vadītājus,
vadītāja vietniekus).
6. Komisijas darbā var pieaicināt ārējos vērtētājus – praktizējošus pedagogus (turpmāk –
izglītības jomas speciālists).

7. Komisijas loceklim nav tiesību piedalīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanā kā 4.kvalitātes pakāpes pretendentam.
8. Komisijas darbs sadalīts posmos: vērtēšanas sagatavošanās posms, vērtēšanas norises posms,
rezultātu apkopošanas posms.
9. Komisijas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un komisijas locekļiem samaksa par
darbu komisijā tiek veikta saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
10. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā 2 reizes komisijas darbības
periodā.
11. Novērtēšanas sagatavošanās posma komisijas priekšsēdētājs sasauc pirmo komisijas sēdi,
kurā:
11.1.komisijas locekļus iepazīstina ar komisijas darbības kārtību;
11.1.komisijas locekļus iepazīstina ar 4.pakāpes pretendentu – novērtējamo pedagogu
sarakstu;
11.2.tiek plānots un apstiprināts novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks;
11.3.katram komisijas loceklim tiek noteikti darba uzdevumi.
12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas
protokolists.
13. Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek, ja tajās piedalās ne mazāk kā 3(trīs) komisijas locekļi.
Ja komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs 5 (piecu)
darba dienu laikā sasauc atkārtotu komisijas sēdi.
14. Komisija nodrošina, lai aktuālā informācija par pieņemtajiem lēmumiem ir regulāri
pieejama 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem, konsultē kvalitātes pakāpes pretendentus par
novērtēšanas procedūras jautājumiem.
15. Komisija nodrošina, lai informācija par komisijas darbību būtu publiski pieejama, ievietojot
mājaslapā vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos ziņas par komisijas sastāvu un
novērtēšanas procesā veicamo darbu grafiku.
IV.

Komisijas locekļu pienākumi

16. Komisijas sastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un komisijas
locekļi. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros
komisija nosaka patstāvīgi.
17. Komisijas priekšsēdētājs:
17.1.nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu;
17.1. apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas laika grafiku;
17.2.pārstāv komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, izglītības
iestādes padomi, kā arī privātpersonām;
17.3.nodrošina komisijas lietvedību.
18. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
19. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
19.1.pieņem komisijas darbam izglītības iestādē reģistrētas 4.kvalitātes pakāpes
pretendentu iesniegumu kopijas;
19.1. elektroniski informē izglītības iestādes, kā arī IZM par kārtējā mācību gadā
novērtēšanas procesā iekļautajiem ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentiem,
norādot pretendentu skaitu.
19.2. informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku;
19.3. protokolē novada komisijas sēdes;
19.4. informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem;
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20.

21.
22.

23.

19.5. sagatavo nepieciešamo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas rezultātu (kvalitātes pakāpi) apliecinoša dokumenta saņemšanai;
19.6. nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām;
19.7. nodrošina novērtēšanā iegūto datu elektronisku uzkrāšanu par pedagogam
piešķiramo kvalitātes pakāpi.
Komisijas locekļi:
20.1.sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju;
20.1. veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procedūru;
20.2. vēro, novērtē un analizē pedagoga vadītās mācību stundas;
20.3. nodrošina pedagoga portfolio iekļauto materiālu, t.sk. pedagoga pašvērtējuma,
analīzi;
20.4. nodrošina izglītības iestādes materiālu (pedagoga profesionālās darbības
kvalitātes vērtējuma, informatīvā pārskata, vēroto mācību stundu/nodarbību
vērtējuma) analīzi;
20.5. atbilstoši novērtēšanas kritērijiem apkopo iekšējā un ārējā vērtējumā iegūtos
punktus;
20.6. izsaka priekšlikumu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu/
nepiešķiršanu pedagogam;
20.7. organizē sarunu ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentu.
Ja komisijas loceklis nepilda viņam noteiktos pienākumus, to no pienākumu pildīšanas
atbrīvo Bauskas novada dome.
Izmaiņas komisijas sastāvā var veikt, pamatojoties uz komisijas locekļa rakstisku un
motivētu iesniegumu komisijas priekšsēdētājam. Par izmaiņām komisijas sastāvā lemj
Bauskas novada dome.
Komisijas locekļi ievēro konfidencialitātes, godprātības, vienlīdzības, taisnīguma un
objektivitātes principus, neizpaužot viedokļus, kuri tiek apspriesti komisijas sēdēs.
V.

Individuālās sarunas organizēšana ar ceturtās kvalitātes pakāpes
pretendentu

24. Rezultātu apkopošanas posma noslēgumā, pēc novērtēšanas rezultātu iesniegšanas
saskaņošanai, komisija organizē individuālu sarunu ar kvalitātes pakāpes pretendentu par
novērtēšanas rezultātiem un pedagoga tālākās profesionālās izaugsmes vajadzībām.
25. Pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem, komisija iesaka pedagogam viņa tālākās
profesionālās izaugsmes vajadzības, un pedagogs sadarbībā ar attiecīgās izglītības iestādes
administrāciju izstrādā plānu, lai īstenotu pedagoga darba pašvērtējumā izvirzītos
uzdevumus turpmākajai darbībai.
26. Ar izglītības iestādes administrāciju saskaņoto profesionālās izaugsmes plānu pedagogs
glabā portfolio mapē 5 ( piecus) gadus.
VI.

Lēmuma pieņemšana un apstrīdēšana

27. Komisijas priekšlikums par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu tiek pieņemts,
pamatojoties uz profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātā iegūto punktu summu.
28. Rezultātu apkopošanas posmā pēc komisijas priekšlikuma izteikšanas par kvalitātes pakāpes
piešķiršanu, bet pirms lēmuma pieņemšanas tiek saskaņoti novērtēšanas rezultāti, kas ietver
kārtējā mācību gadā novērtēšanā iegūto datu pārbaudi.
29. Komisija lemj par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam, ja novērtēšanā iegūtais
kopējais punktu skaits pārsniedz 80 procentus no maksimāli iespējamā punktu skaita.
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30. Komisijas priekšlikums par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu ir atbalstīts, ja par to nobalso
vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss.
31. Ja komisija pieņem lēmumu atteikt pedagogam 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu, tas tiek
nosūtīts uz pedagoga iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.
32. Komisijas loceklim jāatturas no piedalīšanās priekšlikuma atbalstīšanā, ja tas skar šī
komisijas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās vai otrās pakāpes radinieku vai to
personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis.
33. Pamatojoties uz komisijas izteikto priekšlikumu, Bauskas novada domes priekšsēdētājs
izdod rīkojumu par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu.
34. Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam ir tiesības apstrīdēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana komisijas materiālu
iesniegšana IZM
35. Komisija pēc priekšlikumu izteikšanas par ceturtās kvalitātes pakāpes piešķiršanu
pretendentu novērtēšanas rezultātus nosūta IZM saskaņošanai, iesniedzot ministrijas
noteiktajā termiņā šādus materiālus:
35.1. novērtēšanai apstiprināto ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentu sarakstu
(kopiju);
35.2. komisijas sēdes protokolu vai protokolus (kopijas), kurā fiksēti katra ceturtās
kvalitātes pakāpes pretendenta novērtēšanā saņemtie punkti un priekšlikums par
ceturtās kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu.
36. Ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentu novērtēšanas rezultātu saskaņošanu ministrija
organizē patstāvīgi, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 30.aprīlim.
VIII.

Komisijas dokumentācijas uzglabāšana

37. Komisija uzkrāj šādus pedagoga un izglītības iestādes administrācijas iesniegtos, kā arī
attiecīgās komisijas darbību apliecinošos dokumentus:
37.1. ceturtās kvalitātes pakāpes pretendenta iesniegumu (kopija);
37.2. izglītības iestādes vadītāja rekomendāciju par ceturtās kvalitātes pakāpes
pretendentu (oriģināls);
37.3. rīkojumu par komisijas sastāvu (kopija);
37.4. apstiprinātu komisijas darbības kārtību (kopija);
37.5. komisijas apstiprinātu ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentu sarakstu
(oriģināls);
37.6. komisijas apstiprinātu darba grafiku (kopija);
37.7. komisijas sēžu protokolus (kopija);
37.8. ceturtās kvalitātes pakāpes pretendenta vadīto mācību stundu vērošanas un
novērtējuma lapas (oriģināli);
37.9. izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par ceturtās kvalitātes pakāpes
pretendenta profesionālo darbību (oriģināls);
37.10. ceturtās kvalitātes pakāpes pretendenta darba pašvērtējumu (oriģināls);
37.11. ceturtās kvalitātes pakāpes pretendenta darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma
kopsavilkumu (oriģināls).
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 27.novembrī

prot.Nr.24, 25.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā
ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 25.p.)
Pielikums Brunavas pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kurinātājs (no
1.oktobra līdz
1.maijam)
Ūdenssaimniecības
strādnieks
Administrators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Skatuves strādnieks

PĀRVALDES VADĪTĀJA

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

1046
583
647

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1046
292
324

3 II B

8

647

1

647

13 IA

1

13 IB

2

360
360

2
2

720
720

366

2

732

406

2

812

406
360
659

0,6
1
1

244
360
659

406

0,75

305

13 II

2

13 III

4

23 I
13 IA

4
1

33 IC

7

13 III

4

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

B.MARČENKOVA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 26.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba), „pret” 2 (V.Grigorjeva, R.Žabovs),
„atturas” 5 (R.Čakāne, A.Feldmanis, S.Jirgensone, A.Novickis, M.Ruža) , nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 26.p.)
Pielikums Codes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Amata saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

IV A

13

Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

18.3 II
14 II

7
8

1247
661
661
873

1
0,5
0,5
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1247
331
331
873

3 II B

8

5.

Vecākais santehniķis

13 VI

8

823

1

823

6.
7.
8.

Palīgstrādnieks
Apkopējs
Kurinātājs (no
1.oktobra līdz
1.maijam)
Ekskavatora vadītājs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kultūras pasākumu
organizators

13 IA
13 IA

1
1

360
360
360

2
2.175
5

720
783
1800

13 II

2

41 I

5

13 IB

2

459
360

0,7
3

321
1080

33 IC

7

661

1

661

Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.

Amats

Vadītājs

PĀRVALDES VADĪTĀJA

D.ŠĶILIŅA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 27.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 27.p.)
Pielikums Dāviņu pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts

Nr.
p.
k.

Amats

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Santehniķis
Transportlīdzekļa
vadītājs
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators

7
8.

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 IA
13 IV

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

13
7
8
1
5

1
0,5
0,5
1
1

41 II

6

845
504
559
360
515
532

13 IA

1

1

33 IC

7

360
659

PĀRVALDES VADĪTĀJA p.i.

D.ŠĶILIŅA

0,5

0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
845
252
280
360
515
266
360
330

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 28.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 28.p.)
Pielikums Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

1.
2.
3.
4.
5.

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Vecākais
santehniķis
Santehniķis
Remontstrādnieks
Attīrīšanas iekārtu
operators
Darba aizsardzības
speciālists
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Skatuves strādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 IA

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
7
8
1

1
0,5
0,5
1,5

13 IV

5

1146
699
756
360
573

1146
350
378
540
573

13 IV
13 III

5
4

1
1

13 IV

5

539
470
584

6 II

6

13 IA

1

33 IC

7

13 IA

1

676

1

1
0,064

360
653

1

424

0,75

A.GURKOVSKIS

1

539
470
584
43
360
653
318

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 29.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (S.Jirgensone, A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 29.p.)
Pielikums Īslīces pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts

Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Kurinātājs
Palīgstrādnieks
Administrators
Dežurants
Kultūras vadītājs
Kultūras pasākumu
organizētājs
Skaņu režisors
Gaismu
noformēšanas
mākslinieks

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis
IV A
13
18.3 II
7
14 II
8
13 IA
1
13 II
2
13 IA
1
23 I
4
13 IB
2
33 III
9
33 IC

7

13 IV

5

13 IV

5

Amata
mēnešalga
euro
1247
624
647
360
360
360
499
360
811
599

Amatu
vienība

486
486

0,75

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

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1247
312
324
1440
108
720
499
270
811
599

0,75

J.BARANS

365
365

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 30.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā
ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī
(prot.Nr.24, 30.p.)
Pielikums Mežotnes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Santehniķis
Attīrīšanas iekārtu
operators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Skatuves strādnieks

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis

IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

3 II B

8

13 IA
13 IV

1
5

13 IV

5

13 IA

1

33 IC

7

13 III

4

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

1046
596
669
647

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1046
298
335
647

1
360
459
459

1,5
1

360
659

1

429

0,75

N.VĀVERS

1,6

1

540
459
734
360
659
322

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 31.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecsaule pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Noteikt, ka grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde”
nolikuma pielikuma „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaule pagasta pārvalde”
amatu saraksts” 3.un 7.punktā stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī, pārējie grozījumi
nolikuma pielikumā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 31.p.)
Pielikums Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

1.
2.
3.

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris (0,5 amata
vienība no 01.12.2014.
līdz 31.12.2015.)
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kurinātājs
Attīrīšanas iekārtu
operators
Administrators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators

4.

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

PĀRVALDES VADĪTĀJA

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

13
7
8

1146
583
647

1
0,5
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1146
292
647

3 II B

8

653

1

653

13 IA
13 IB

1
2

360
360

0,5
1

180
360

13 II
13 IV

2
5

360
504

2
1

720
504

23 I
13 IA
33 IC

4
1
7

406
360
653

1,5
1
1

609
360
653

L.VASIĻAUSKA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 32.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” 3 (S.Jirgensone, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele”” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele”” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” amatu saraksts uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī
(prot.Nr.24, 32.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele”” nolikumam

Sporta centra „Mēmele” amatu saraksts
Nr.
p.k.

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

13.

14.

15.

Amats

Direktors
Sporta darba organizators
Saimniecības pārzinis
Lietvedis
Tehniskais strādnieks
Strādnieks
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas dežurants
Apkopējs
Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks ) Brunavas
pagastā
Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Ceraukstes
pagastā
Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Codes
pagastā
Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Īslīces
pagastā

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
1IVA
48 III
3 IIB
18.3 I
13 III
13 III
13 IB
13 IB
13 IB
13 IB
13 IA
48 IA

Mēnešalgas
grupa

Amata
vienība

13
10
8
4
4
4
2
2
2
2
1
6

Mēnešalga/
stundas
tarifa likme
euro
1046
941
837
466
481
420
360
360
360
420
360
3,59

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16.

Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Gailīšu
pagastā

48 IA

6

3,59

1

17.

Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Mežotnes
pagastā

48 IA

6

3,59

1

18.

Sporta pasākumu organizators
(nepilns (50 stundas mēnesī)
summēts darba laiks) Vecsaules
pagastā

48 IA

SPORTA CENTRA „ MĒMELE” DIREKTORS

6

3,59

Z.ALKSNIS

1

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 33.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Bāriņtiesa” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī
(prot.Nr.24, 33.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumam

Bauskas novada pašvaldības iestādes „ Bauskas novada Bāriņtiesa”
amatu saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Amats

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Bāriņtiesas sekretārs
Bāriņtiesas loceklis
Bauskas pilsētā
Bāriņtiesas loceklis
Mežotnes un Codes
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Ceraukstes un Īslīces
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Gailīšu un Vecsaules
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Brunavas un Dāviņu
pagastā

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
45 III

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

11

1 186

1

1 186

18.3 II
45 II

7
9

670
854

1
1

670
854

45 II

9

854

1

854

45 II

9

854

1

854

45 II

9

854

1

854

45 II

9

854

1

854

BAUSKAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

A.SMILTIŅA-PLŪDONE

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 34.p.

Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.novembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” priekšsēdētājas Andas Smiltiņas-Plūdones iesniegums,
kurā izteikts lūgums piemērot atvieglojumu 50 procentu apmērā valsts nodevai par mantojuma
saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā.
Bāriņtiesu likuma 79.panta otrajā daļā, noteikts, ka pašvaldības domei ir tiesības piemērot
valsts nodevu atvieglojumus. Bāriņtiesu likuma 79.panta trešajā daļā, noteikts, ka par šā panta
pirmās daļas 15.punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts
nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā
no nodevas apmēra.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro un trešo
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone), nolemj:
1.
2.

Noteikt valsts nodevas atvieglojumu par mantojuma saraksta sastādīšanu 50 procentu
apmērā, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 35.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 35.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele””
nolikumam

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

1.
2.

Direktors
Struktūrvienības vadītājs
(Īslīces veco ļaužu sociālās
aprūpes centrā)
Struktūrvienības vadītājs
(Slimnīcas iela 4)
Sociālais darbinieks
Lietvedis
Vecākais aprūpētājs
(pansionāts „Derpele” )
Aprūpētājs
Medicīnas māsa (Īslīces
veco ļaužu sociālās aprūpes
centrā)
Medicīnas māsa
(pansionāts „Derpele”)
Noliktavas pārzinis
Virtuves vadītājs
Pavārs
Virtuves strādnieks
Automobiļa vadītājs
Galdnieks
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēkas un teritorijas uzraugs
Dārznieks (pansionāts
„Derpele” )
Veļas mazgātājs
Apkopējs
Sētnieks
Šuvējs

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
39IV

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
10

1166
751

1
1

1166
751

39 IV

10

751

1

751

39 III
18.3 II
39 II

8
7
5

758
630
496

1
1
1

758
630
496

39 II
5.2 II

5
6

496
525

21
0,5

10416
263

5.2 II

6

525

1

525

2I
13 V
13 III
13 IA
41 II
13 III
3IIA

5
7
4
1
6
4
6

496
641
466
360
583
466
583

1
1
6
4
1
1
1

496
641
2796
1440
583
466
583

13 IB
13 III

2
4

360
466

2
1

720
466

13 II
13 I
13 I
13 III

2
1
1
4

420
360
360
466

1
3
1
0,5

420
1080
360
233

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA „DERPELE”
DIREKTORE

I.SAVICKA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 36.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30. oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma 2.pielikumā „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 24.punktā skaitli „327” ar skaitli „360”;
1.2. aizstāt 26.punktā skaitli „327” ar skaitli „360” un skaitli „245” ar skaitli „270”;
1.3.
aizstāt27.punktā skaitli „340” ar skaitli „360”.
2.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
1.

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

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 30.oktobrī
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
(Grozījumi 27.11.2014.)
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
360
471
360

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

2361
1254
787
745
209
558
392
360
2355
270

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

360
523

BAUSKAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA (Paraksts)

2

1
1
I.KUBLIŅA

360
523

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 37.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 6.novembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Kultūras centrs” iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.14.5./3477), kurā izteikts
lūgums piešķirt papildu finansējumu apkures cirkulācijas sūkņa montāžai katlu mājā EUR
1221,51 (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro, 51 cents).
Iesniegumā norādīts, ka, veicot ikgadējo, obligāto Bauskas Kultūras centa katlu mājas
tehnisko apkopi, lai nodrošinātu apkuri ne tikai Kultūras centrā, bet arī Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā un Bauskas Centrālajā bibliotēkā, tika konstatēts, ka apkures cirkulācijas sūknim
NOCCHI R2C 50-120T ir īssavienojums statora tinumos, kā rezultātā sūknis nav remontējams.
Līdz ar minēto, nepieciešama sūkņa nomaiņa. Kopējās izmaksas – EUR 1221,51 (viens tūkstotis
divi simti divdesmit viens euro, 51 cents).
Bauskas Kultūras centrā, uzsākot darbus 1.stāva telpās iestādes pieejamības uzlabošanai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika konstatēts, ka metāla caurules neatbilst apkures sistēmas
tehniskajām prasībām. Lai veiktu nepieciešamos darbus vestibila siltumtrases sakārtošanā,
papildus ir nepieciešami finanšu līdzekļi EUR 1714,91(viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit
euro, 91 cents).
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu Bauskas Kultūras centram apkures cirkulācijas sūkņa montāžai un 1.stāva
labiekārtošanai EUR 2 937 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut iestādes „Bauskas Kultūras centrs” kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 38.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” nolikumā
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts,
ka pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli,
samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
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 un Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, J.Rumba), nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 38.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumam

Bauskas Kultūras centra amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Vietnieks kultūras darbā
Vietnieks tehniskajā un
saimnieciskajā darbā
Pasākumu producents
Kultūras menedžeris
Dizaina speciālists
Speciālists – skaņu
operators
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Gaismu noformēšanas
mākslinieks
Lietvedis
Strādnieks santehniķis
Transporta strādnieks
Sētnieks
Apkopējs dežurants
Ēku dežurants
Noformēšanas mākslinieks
Klientu apkalpošanas
speciālists

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

Amatu
saime
(apakšsaime)
līmenis
1 IVA
33 III
3 IIB

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
9
8

1086
845
743

1
1
1

1086
845
743

33 IC
33 IC
33 IA
13 IV

7
7
6
5

670
670
652
527

1
1
1
1

670
670
652
527

24 I

7

670

1

670

13 IV

5

527

1

527

18.3 II
13 III
13 III
3 1A
3 IA
13 IB
13 IV
23 I

7
4
4
1
1
2
5
4

670
466
466
360
360
360
527
466

0,5
1
1
1
3
3
1
1

335
466
466
360
1080
1080
527
466

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA DIREKTORE

I.VANSOVIČA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 39.p.

Par Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī izdeva saistošos noteikumus Nr.19
„Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, Bauskas novadā”.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2014.gada 10.novembrī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums. Atzinumā izteikts iebildums attiecībā uz saistošo noteikumu V. nodaļu, kurā ietvertas
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu reglamentējošas tiesību normas.
Atzinumā citēts Reklāmas likuma Pārejas noteikumu 3.punkts, kurā noteikts:
„3. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.decembrim iesniedz Saeimai grozījumus priekšvēlēšanu
aģitācijas likumā, kuros nosaka kārtību, kādā tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli
publiskās lietošanas ārtelpā vai vietās, kas vērstas pret publiskās lietošanas ārtelpu. Līdz attiecīgo
grozījumu spēkā stāšanās dienai attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās lietošanas ārtelpā vai vietās, kas vērstas pret publiskās lietošanas ārtelpu, tiek
piemēroti: 1) Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu”; 2) attiecīgās pašvaldības izdotie saistošie noteikumi tajā daļā, kas paredz reklāmas
izmēru, veidu, gaismas un skaņas efektu ierobežojumus atbilstoši videi, ēku un būvju
arhitektūrai”.
Atzinumā nav norādīts uz saistošo noteikumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, taču
izteikts lūgums precizēt saistošo noteikumu V. nodaļu atbilstoši minētajam regulējumam.
Bauskas novada dome šim iebildumam nepiekrīt šādu apsvērumu dēļ.
Saistošo noteikumu V. nodaļā noteikti aizliegumi izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus konkrētās vietās (uz pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai
tiesiskā valdījumā esošām ēkām, reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, transportlīdzekļiem), kā
arī noteikts ierobežojums uz afišu stabiem izvietojamā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla
izmēram (tas nedrīkst būt lielāks par 297 mm x 420 mm (A3)).
Reklāmas likuma 7.panta trešā daļa, kas saistošajos noteikumos ir norādīta to izdošanas
tiesiskajā pamatā, noteic, ka pašvaldībai, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus
reklāmas jomā, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam,
gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas,
kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.
Bauskas novada dome, izdodot saistošos noteikumus, ir ievērojusi pašvaldībām Reklāmas
likumā noteiktā deleģējuma robežas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,

Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 4 (S.Jirgensone, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža), nolemj:
1. Noraidīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu precizēt Bauskas
novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Saistošie noteikumi par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”
V. nodaļu.
2. Nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Bauskas novada pašvaldība 2010.gada 5.februārī ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra” noslēdza vienošanos Nr.L-PPA-10-0012 dalībai Eiropas Reģionālās
attīstības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana
tūrisma produktu attīstībai” projektā „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma
produktu attīstībai” kura ietvaros tika realizēta Bauskas Rātsnama (Bauska, Rātslaukums 1)
rekonstrukcijas 1. un 2.kārta.
Vienošanās nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 5
(piecus) gadus pēc projekta noslēguma. Ņemot vērā to, ka ir realizēta arī Bauskas Rātsnama
rekonstrukcijas 3.kārta, kuras ietvaros veikti šādi darbi: vispārējie būvniecības darbi, iekšējā
aukstā un karstā ūdensvada, iekšējās sadzīves kanalizācijas, iekšējās ražošanas kanalizācijas,
vēdināšanas sistēmas, iekšējā gāzesvada izbūve, centrālās apkures un kaloriferu siltumapgādes
ierīkošana, katlu telpas izbūve, elektrospēka iekārtu montāža, iekšējās elektroapgaismošanas
nodrošināšana, ventilācijas sistēmu elektrospēka iekārtu, apsardzes signalizācijas, telefonizācijas,
interneta un kabeļtelevīzijas montāža un pēc šo iekārtu uzstādīšanas, nepieciešams nodrošināt to
darbības pārraudzību, sekot mitruma un temperatūras režīmam telpās.
SIA „Intarsija” izstrādāja Bauskas Rātsnama interjera koncepciju un projektu, kas paredz
Bauskas Rātsnama funkciju paplašināšanos, nodrošinot ne tikai Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļas un Tūrisma informācijas centra
darbību, bet izmantot ēku arī kā apskates objektu, tajā izvietojot vēsturisku interjeru veidojošas
mēbeles un priekšmetus. Interjera koncepcijā un projektā Bauskas Rātsnamu paredzēts izmantot
arī kā publisku pasākumu vietu dažādiem reprezentatīvajiem pasākumiem. Minētie apstākļi
uzliek papildu pienākumus telpu uzraudzībai un iekārtojuma transformēšanai, to pielāgojot
konkrēto pasākumu norisei un vajadzībām. Tāpat jāveic ēkas telpu apmeklējuma noslodzes un
drošības pasākumu plānošana. Interjera koncepcijas un projekta autori iesaka ēkas pārraudzību
un apsaimniekošanu nodot vienam apsaimniekotājam.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija iesniedza Bauskas novada pašvaldībai
prasības, kuras obligāti jāievēro, ikdienā ekspluatējot Bauskas Rātsnamu. Bauskas Rātsnams ir
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldīšanā. Nodrošināt
Bauskas Rātsnama ekspluatāciju atbilstoši noteiktajām prasībām, kā arī SIA „Intarsija”
izstrādātajai Bauskas Rātsnama interjera koncepcijai un projektam, izmantojot esošos
darbaspēka resursus nav iespējams, līdz ar to šo jautājumu var atrisināt, izveidojot Bauskas
novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļā amata vienību „namu pārzinis”.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5

„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, tika pārskatītas Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas
darbinieku mēnešalgas, Nolikuma 56.punktā noteikts, ka pašvaldībā piemērojamais minimālais
mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli, samazinot maksimālo mēnešalgas apmēru,
ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteikts, 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.
Izvērtējot un pilnveidojot Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada
administrācija” no Izglītības nodaļas amata vienība „datortehniķis” pārceļama uz Kanceleju, lai
nodrošinātu iestādē efektīvāku darbu.
Ievērojot iepriekš minēto un 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 un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56. un 61.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1
(A.Novickis), „atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Kursīte), nebalso 1 (V.Čačs),
nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts uz 4 lp.
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APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2014.gada
27.novembra
lēmumu (prot.Nr.24, 40.p.)
2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs

32 IIIB
51 IVA
32 IIC

12
11
10

1448
1186
1046

1
1
4

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1186
4184

Juridiskā nodaļa
Nr.p
.k.

1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

21 VA
21 IIIB

12
10

1448
1046

1
2

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
2092

Iepirkumu nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists

2V

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1046

2 IV
2 III B

11
9

1046
925

2

1850

3.

Kanceleja
Nr.p
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.
3.
4.
5.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs
Lietvedis
Lietvedis
Klientu apkalpošanas
speciālists

18.3 V A
17 II
18.3 III
18.3 III

11
9
8
8

1186
965
874
825

1
1
2
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1186
965
1748
825

23 IIA

6

523

1

523

6.

7.

8

Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis

19.3II B

11

1186

1

1186

19.6 III
19.6. II

10
8

1046
925

1
1

1046
925

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p
.k.

1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

46 II

10

1086

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1086
1026

46 II
46 I B

10
9

1026
885

1

885

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p
.k.

1.
2.
3.
4.

5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

51 IVB
51 IVB
51 IV A

12
12
11

1448
1448
1186

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1448
1186

51 III
18.3 III

10
8

1046
825

1
1

1046
825

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
galvenais speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Projektu vadītājs
inženierbūvēs
Projektu vadītājs
ēkās un būvēs

3V

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1046

3 IV

11

1046

20 II
20 III

9
10

925
1046

1
1
1

925
1046
1046

32 IIC

10

1046
1

1046

32 IIC

10

3.
4.
5.
6.

1046

2

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Būvtehniķis
Iedzīvotāju
reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības
pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs

20 II

9

925

1

925

23 IIIB

9

925

1
3

925
2775

3 IIC
3 IIB

9
8

925
1

804

4,5
1

1620
360

3 IA

1

804
360

13 IB

2

360

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Ekonomists
Nodokļu inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

12.1 IVA

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1186

12.1 III A
12.1 IIC
12.3 II

11
10
9

1186
1046
925

2
4

2092
3700

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

1.

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

2.

3.
4.
5.

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

14 VA

12

1448

1

1448

14 IV
14 IIIB

11
10

1186

1

1186

1046
925
874

11
9
3

11506
8325
2622

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
925
2656

14 IIIA
14 II

9
8

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedriskās kārtības
sargs

28.4 III

11
7

925
664

1
4

28.4 IIA
3

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/s
tundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalga/stundas
tarifa likme
euro

1.
2.
3.

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

3 III
3 IIB

10
8

1166
874

1
1

1166
874

41 III

7

4,482

14

4,482

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

29 IV
29 II

12
10

1307
1026

1
3

1307
3078

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēneš-algu
kopējais
finansē-jums
euro

1.
2.

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

24 IV

11

1227

1

1227

24 II

9

965

2

1930

24 II

9

965

1

965

24 I
3 II A

7
6

693
595

2
1

1386
595

3.

4.

5.

Speciālisti
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

30 IV A

10

1046

1

1046

6 IV

11

1046

1

1046
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Par dzīvojamās telpas X, Mežotnes pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.septembrī saņemts Z.G. iesniegums, dzīvesvieta:
„X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību X,
Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., jo īpašniece pieprasa atbrīvot dzīvojamo platību. Citas
dzīvojamās platības viņai nav.
Iesniegumam pievienota palīdzības reģistrā reģistrētās Z.G. personas lieta, no kuras
redzams, ka ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
2014.gada 9.septembra lēmumu „Par Z.G. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā
persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti 2014.gada 3.oktobrī sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”,
atzīstot dzīvojamo telpu X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta septītās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli
nodrošināt personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un
lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, Bauskas novada domes 27.05.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā arī ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada 11.novembra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt Z.G., personas kods X, (ģimenē 3 cilvēki) dzīvojamo telpu X, Jumprava, Mežotnes
pag., Bauskas nov., kopējā platība 29,7 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
Normundam Vāveram viena mēneša laikā ar Z.G. noslēgt dzīvojamās telpas X Jumprava,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt Z.G. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu L.R.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka
nekustamā īpašuma X, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.X, bijusī īpašniece L.R., personas
kods X mirusi.2011.gada 7.jūlijā un par īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR
72,57, tai skaitā pamatparāds EUR 46.03, un nokavējuma nauda EUR 26.54.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai- nodokļu maksātājam- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka L.R, personas kods X, mirušas
2011.gada 7.jūlijā, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 72,57, tai skaitā pamatparāds EUR
46,03 un nokavējuma nauda EUR 26,54, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst L.R., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 72,57
(septiņdesmit divi euro, 57 centi), tai skaitā pamatparādu EUR 46,03 un nokavējuma naudu
26,54.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.24, 43.p.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
T.Š.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, nekustamā
īpašuma X, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.X, bijusī īpašniece T.Š., personas kods X,
mirusi 2011.gada 4.jūlijā, un par īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 35, tai
skaitā pamatparāds EUR 25,49 un nokavējuma nauda EUR 9,51.
2013.gada 23.maijā Zemgales apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Biezā sastādījusi aktu
Nr.1503 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies,
mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu
piekrīt valstij.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš nodokļu maksātājam – fiziskai personai-viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka T.Š., personas kods X, mirušas
2011.gada 4.jūlijā, un kuras īpašums atzīts par bezsaimnieka mantu, nekustamā īpašuma nodokļa
parāds EUR 35,00, tai skaitā pamatparāds EUR 25,49 un nokavējuma nauda EUR 9,51, ir
dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst T.Š., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 35 (trīsdesmit
pieci euro), tai skaitā pamatparādu EUR 25,49 un nokavējuma naudu EUR 9,51.
2. Gadījumā, ja, šajā lēmumā minētai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda-no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
M.Z.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, nekustamā
īpašuma X, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.X, bijusī īpašniece M.Z., personas kods X,
mirusi 2012.gada 18.decembrī, un par īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR
106,72, tai skaitā pamatparāds EUR 87,92 un nokavējuma nauda EUR 18,80.
2013.gada 12.novembrī Zemgales apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Biezā sastādījusi
aktu Nr.3690 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo mantinieki izsludinātajā termiņā nav
pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma
416.pantu piekrīt valstij.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš nodokļu maksātājam – fiziskai personai- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka M.Z., personas kods X,
mirušas 2012.gada 18.decembrī, un kuras īpašums atzīts par bezsaimnieka mantu, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds EUR 106,72, tai skaitā pamatparāds EUR 87,92 un nokavējuma nauda
EUR 18,80, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst M.Z., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 106,72 (viens
simts seši euro, 72 centi), tai skaitā pamatparādu EUR 87,92 un nokavējuma naudu EUR 18,80.
2.Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda-no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu G.B.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, nekustamā
īpašuma X, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.X, bijušajai īpašniecei G.B., personas kods X,
par īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 2684.18, tai skaitā pamatparāds EUR
2043,77 un nokavējuma nauda EUR 640,41.
Saskaņā ar informāciju Lursoft maksātnespējas datu bāzē, fiziskai personai G.B.,
personas kods X, 2011.gada 22.jūnijā ir pasludināta maksātnespēja,
Ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 22.jūnija spriedumu pasludināts parādnieces G.B.
maksātnespējas process ar bankrota procedūru.
Ar Rīgas rajona tiesas 2012.gada 27.augusta lēmumu ir apstiprināta saistību dzēšanas
plāns un pasludināta saistību dzēšanas procedūra. Saistību dzēšanas plāna darbības termiņš divi
gadi (t.i., no 2012.gada 1.septembra līdz 2014.gada 1.septembrim).
Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada 14.oktobra lēmumu lietā Nr.C33370711 izbeigta
fiziskas personas G.B., personas kods X, saistību dzēšanas procedūra un izbeigts maksātnespējas
process.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts un 25.panta trešā
daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos
dzēš attiecīgās pašvaldības.
No minētā izriet, ka fiziskās personas G.B., personas kods X, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 2684,18 (tai skaitā pamatparādu EUR 2043,77 un nokavējuma naudu EUR
640,41) dzēš Bauskas novada pašvaldība.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome secina, ka G.B., personas kods X, kurai
pabeigta bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas process, nekustamā īpašuma nodokļa
parāds EUR 2684,18 (tai skaitā pamatparāds EUR 2043,77 un nokavējuma nauda EUR 640,41)
ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
25.panta trešo daļu un ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, D.Jātniece, S.Jirgensone,
U.Kolužs, A.Kursīte, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 2 (A.Jātnieks,
M.Ķikure), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:

Dzēst G.B., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2684,18 (divi tūkstoši
seši simti astoņdesmit četri euro, 18 centi), tai skaitā pamatparādu EUR 2043,77 un nokavējuma
nauda EUR 640,41.
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Par nekustamā īpašuma dzīvokļa X, Bauskā
dāvinājuma pieņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.L., personas kods X, iesniegums, kurā izteikta
vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu – dzīvokli X, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr. X. V.L. lūdz viņu ievietot pansionātā, jo nevar sevi aprūpēt un viņam nav
pirmās pakāpes radinieku.
Izskatot V.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 212 58 nekustamais īpašums – dzīvoklis X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr.
X, pieder V.L..
Nekustamais īpašums – dzīvoklis X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,9 m², 459/38995 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemesgabala (kadastra Nr. X), un tā kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes
dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir EUR 7191.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu un
Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav,
„atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Novickis), nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā no V.L., personas kods X, nekustamo īpašumu– dzīvokli X, Bauskā,
Bauskas nov., kadastra Nr. X.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu ar V.L., personas kods X, un reģistrēt nekustamā īpašuma
tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma X, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības
īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 17.10.2013. saņemts Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu
izpildītājas A.T. paziņojums par nekustamā īpašuma X, Bauskā izsoli 2014.gada 28.novembrī.
Izskatot Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas A.T. paziņojumu, Bauskas
novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. X,
sastāv no zemes vienības ar platību 17229 m², kadastra apzīmējums X, un garāžas ēkas 108,8 m²
platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6 uz
A.Z. vārda.
Atbilstoši Bauskas novada administrācijas 27.08.2013. izdotajam lēmumam Zemgales
apgabaltiesas zvērinātā tiesu izpildītāja A.T. ir uzsākusi nodokļa parāda piedziņu lietā Nr. 717/119 par EUR 4507,84 no A.Z. par labu Bauskas novada administrācijai un tāpēc tiek izsolīts
viņam piederošais nekustamais īpašums X, Bauskā. Izsoles sākumcena ir EUR 20 600. Izsole
notiks 2014.gada 28.novembrī, plkst. 11. Nekustamā īpašuma X, Bauskā kadastrālā vērtība
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir EUR 57 062.
Apsekojot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka zemes vienība atrodas Rīgas un
Salātu ielu krustojumā, un uz tās atrodas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„VIDES SERVISS” piederošās ēkas. Zemes vienība X robežojas ar Bauskas novada pašvaldībai
piederošajiem nekustamiem īpašumiem Salātu iela 7 un Salātu iela 5A, uz kura paredzēta
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība. (pielikumā grafiskā daļa).
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams
autonomās funkcijas – skvēru un zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana realizācijai, atzīst par
lietderīgu iegādāties minēto īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Piedalīties Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas A.T. 2014.gada
28.novembra rīkotajā izsolē, lai Bauskas novada pašvaldības īpašumā iegūtu
nekustamo īpašumu X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 17229 m², kadastra apzīmējums X un garāžas ēkas 108,8 m² platībā.

2. Samaksāt zvērinātai tiesu izpildītājai A.T. izsoles dalības maksu EUR 2060 (divi
tūkstoši sešdesmit euro).
3. Nekustamā īpašuma X, Bauska, kadastra Nr. X, nosolīšanas gadījumā nekustamā
pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku pārstāvēt Bauskas
novada pašvaldību nekustamā īpašuma X, Bauskā izsolē 2014.gada 28.novembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas
pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 28.10.2014. saņemts J.M. pieteikums par dzīvojamās mājas
X, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņam kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai.
Izskatot J.M. pieteikumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka dzīvojamā mājā Kalna
ielā 12, Bauskā ar kadastra apzīmējumu X ir 16 dzīvokļu īpašumi un visi ir privatizēti saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku ievēlēts J.M. Ar mājas pārvaldnieku un
dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Kalna ielā 12, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,

Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas X, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala ar platību
921 m² ( kadastra Nr. 4001 003 0102) pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai J.M., personas kods X.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Egilu
Pukinski sagatavot nekustamā īpašuma Kalna ielā 12, Bauskā nodošanas pieņemšanas aktu un
organizēt minētā īpašuma nodošanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.novembrī saņemts G.L. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.X,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X;
nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks,
ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma „X”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā piekritību” noteikts, ka zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals.
G.L. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 50.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0219, Vecsaules pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 28.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-08 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0219 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Apšenieki”, kadastra Nr.4092 004 0219, zemes vienības 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0219 atrodas sūkņu māja ar būves kadastra
apzīmējumu 4092 004 0219 001, ūdenstornis ar būves kadastra apzīmējumu 4092 004 0219 002.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana).
Zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0219 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 004 0219 ir tehniskā apbūve.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Apšenieki”, kadastra Nr.4092 004 0219, zemes vienība 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0219 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 004 0219, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajiem elekropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.

3. 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 4092 008 0064 Vecsaules pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 30.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 226 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 2,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0064 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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 2,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0064 atbilst starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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 2,47 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0064 - 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, zemes vienība 2,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0064, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 2,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0064 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta

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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0429, Vecsaules pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana
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” 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Blakus Ainavām”, kadastra Nr.4092 002 0429, 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.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

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 „Kaģenu kapi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 008 0036 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 30.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-224 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0036 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Kaģenu kapi”, kadastra Nr.4092 008 0036, zemes vienības 1,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0036 atrodas slēgtie kapi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir izveidot un uzturēt kapsētas.
Nekustamā īpašuma „Kaģenu kapi”, kadastra Nr.4092 008 0036, zemes vienība 1,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0036 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 1,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0036 – īpašas nozīmes zaļumvieta (kapsēta)
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Kaģenu kapi”, kadastra Nr.4092 008 0036, zemes vienība 1,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0036 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 008 0036, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve, kods 0907.
3. 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).
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Lapužu māja”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 004 0249, Vecsaules pagastā, piekritību, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 28.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-210 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0249 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Lapužu māja”, kadastra Nr.4092 004 0249, zemes vienības 0,30
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0249 atrodas dzīvojamā māja (būves kadastra
apzīmējums 4092 004 0249 001), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 004 0249 002),
šķūnis (būves kadastra apzīmējumu 4092 004 0249 003), klēts (būves kadastra apzīmējums 4092
004 0249 004).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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 0,30 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0249 - lauku zeme.
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 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Lapužu māja”, kadastra Nr.4092 004 0249, zemes vienība 0,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0249 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.

2. Zemes vienībai 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 004 0249, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
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 „Pie Ziedārēm” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0224 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 16.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-190 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0224 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Pie Ziedārēm”’, kadastra Nr.4092 013 0224, zemes vienības
0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0224 atrodas šķūnis ar būves kadastra
apzīmējumu 4092 013 0082 001, sūkņu māja ar būves kadastra apzīmējumu 4092 013 0082 002,
kā arī iekārtota zaļā zona ar apstādījumiem.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt administratīvās teritorijas labiekārtošanu un iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana, skvēru un zaļo zonu ierīkošana).
Zemes vienība 0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0224 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 0,41 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0224–mazstāvu dzīvojamā apbūve.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Pie Ziedārēm”, kadastra Nr.4092 013 0224, zemes vienība
0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0224 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,41 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 013 0224, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601.

3. 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 „Saulstaru kūtiņas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 007 0216 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 29.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-220 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0216 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0216izvietoti
atkritumu konteineri, ierīkoti apstādījumi un atrodas daudzdzīvokļu mājas „Saulstari” iedzīvotāju
kūtiņas, kas privatizētas saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju”.
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, zaļo zonu izveidošanu un uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma „Saulstaru kūtiņas”, kadastra Nr.4092 007 0216, zemes vienība 0,23 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0216 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 4092 007 0216 - lauku zeme.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Saulstaru kūtiņas”, kadastra Nr.4092 007 0216, zemes
vienība 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0216 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.

2. Zemes vienībai 0,23 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 007 0216, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
3. 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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prot.Nr.24, 57.p.

Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 007 0121,
Vecsaules pagastā sadali, piekritību, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 29.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-216 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0121 un zemes vienība 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0123 ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 007 0121, sastāvā ir zemes
vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0121un ēkas uz tās - sūkņu māja (būves
kadastra apzīmējums 4092 007 0121 005), noliktava (būves kadastra apzīmējums 4092 007 0121
015), garāža (būves kadastra apzīmējumu 4092 007 0121 016), darbnīcas (būves kadastra
apzīmējums 4092 007 0121 017), graudu kalte (būves kadastra apzīmējums 4092 007 0121 019)
un zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0123.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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 2009.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,
teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007
0121 – ražošanas objektu apbūve, zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
007 0123 – lauku zeme.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0123 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, 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 otrās daļas
4.punktu, piektās daļas 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 007 0121, zemes vienība
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0121 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 007 0121, zemes vienības
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0121 ēku uzturēšanai nepieciešamo
zemesgabalu aptuveni 0,54 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu (atbilstoši
grafiskajam pielikumam 1.zemesgabals).
3. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,54 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Zvaigznes darbnīcas”.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Zvaigznes darbnīcas” zemes vienība 0,54 ha platībā piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Zemes vienībai 0,54 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.
6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
7. Noteikt, ka zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0123, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 007 0123, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
9. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 007 0123 piešķirt nosaukumu „Zvaigznes starpgabals”.
10. Zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0123 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
11. Paliekošajam nekustamam īpašumam „Pagasta zeme”, kas sastāv no zemes vienības aptuveni
1,36 ha platībā, mainīt nosaukumu no „Pagasta zeme” uz „Zvaigznes kalte”.
12.Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Zvaigznes kalte”, zemes vienība aptuveni 1,36 ha platībā
ieskaitāma rezerves zemes fondā (atbilstoši grafiskajam pielikumam 2.zemesgabals).
13. Nekustamā īpašuma „Zvaigznes kalte”, zemes vienībai aptuveni 1,36 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, kods 1003.
14. 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).
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prot.Nr.24, 58.p.

Par nekustamā īpašuma „Vecie kapi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 002 0469 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 28.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-202 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienības 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 atrodas slēgtie kapi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir izveidot un uzturēt kapsētas.
Nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienība 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 – īpašas nozīmes zaļumvieta (kapsēta)
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienība 0,43
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,43 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 002 0469, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve, kods 0907.
3. 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).
R.Ābelnieks
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prot.Nr.24, 58.p.

Par nekustamā īpašuma „Vecie kapi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 002 0469 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 28.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-202 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienības 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 atrodas slēgtie kapi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir izveidot un uzturēt kapsētas.
Nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienība 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 – īpašas nozīmes zaļumvieta (kapsēta)
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Vecie kapi”, kadastra Nr.4092 002 0469, zemes vienība 0,43
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0469 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,43 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 002 0469, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve, kods 0907.
3. 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).
R.Ābelnieks
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prot.Nr.24, 60.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.S. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes 2004.gada 15.decembra lēmumu „Par
lietošanas tiesību pāreju citām personām” V.S. pārgājusi pastāvīgā lietošanā zeme 3,3 ha platībā
piemājas saimniecības uzturēšanai.
V.S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes
izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta nav saņemta.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Pabeigšanas likumā
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums noslēdzams trīs
mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka V.S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka V.S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību aptuveni 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas,
tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar V.S. šā lēmuma 5.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 lietošanas tiesību izbeigšanu A.V. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2014.gada 24.oktobrī iesniegums Nr.2-04-Z/648, kurā
izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja, ka nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, sastāvā ir viena zemes vienība 2,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
A.V. nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas
Hipotēku un zemes banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu viņš nav noslēdzis. Zemes
lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas
nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta saņemta ar novēlošanos 2014.gada 24.oktobrī.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība

ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu,likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A.V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Olaine, Olaines nov., LV-2114,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka A.V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir,
līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja A.V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
A.V. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar A.V. šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 „Amonjaka bāze” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 009 0162 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 15.septembra aktu
Nr.15-22/Z1 - 168 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 0,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0162 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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 0,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0162 atbilst starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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 0,64 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0162–lauku zemes.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, zemes vienība 0,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0162, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0162 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

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 „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0139, Vecsaules
pagastā sadali, piekritību, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 15.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-167 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 9,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0139 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Nekustamā īpašuma „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0139, sastāvā ir viena zemes
vienība 9,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0139 un ēkas uz tās –dzīvojamā māja
(būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 001), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 009
0139 002), saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējumu 4092 009 0139 003), šķūnis (būves
kadastra apzīmējums 4092 009 0139 004), dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092
009 0139 016), saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0159 005), šķūnis
(būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 006), kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 009
0139 007), dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 008), sūkņu māja (būves
kadastra apzīmējums 4092 009 0139 009), dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092
009 0139 010), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 011), kūts (būves kadastra
apzīmējums 4092 009 0139 012), kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 013), šķūnis
(būves kadastra apzīmējums (4092 009 0139 014), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 009
0139 015), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 017) un pagrabs (būves kadastra
apzīmējums 4092 009 0139 018).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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.
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 9,48 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0139 – lauku zeme.
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, 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 otrās daļas
4.punktu, piektās daļas 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0139, zemes vienība
9,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0139, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai ēku
uzturēšanai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0139, zemes vienības
9,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0139 ēku uzturēšanai nepieciešamos
zemesgabalus aptuveni 1,0 ha platībā (1.zemesgabals), aptuveni 0,9 ha platībā (2.zemesgabals),
aptuveni 0,2 ha platībā (3.zemesgabals), aptuveni 0,5 ha platībā (4.zemesgabals), aptuveni 0,3 ha
(5.zemesgabals), aptuveni 1,3 ha platībā (8. zemesgabals), pašvaldības ceļam aptuveni 0,12 ha
platībā (7. zemesgabals), izveidojot jaunus nekustamos īpašumus, atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
3. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 1,0 ha platībā un ēkas
uz tās - dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139001), pagrabs (būves
kadastra apzīmējums 4092 009 0139 002), saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 4092
009 0139 003), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 004), piešķirt nosaukumu
„Burbiņas”.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Burbiņas” zemes vienība aptuveni 1,0 ha platībā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamā īpašuma „Burbiņas” zemes vienībai aptuveni 1,0 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
6. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,9 ha platībā un ēkas
uz tās - kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 013), kūts (būves kadastra apzīmējums
4092 009 0139 012), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 011), piešķirt
nosaukumu „Burbuļi”.
7. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Burbuļi” zemes vienība aptuveni 0,9 ha platībā piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Nekustamā īpašuma „Burbuļi” zemes vienībai aptuveni 0,9 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
9. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,2 ha platībā un ēkas
uz tās - dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 008), saimniecības ēka
(būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 005), saglabāt nosaukumu „Melderi”.
10. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Melderi” zemes vienība aptuveni 0,2 ha platībā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
11. Nekustamā īpašuma „Melderi” zemes vienībai aptuveni 0,2 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
12. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,5 ha platībā un ēkas
uz tās - dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 010), sūkņu māja (būves
kadastra apzīmējums 4092 009 0139 009), piešķirt nosaukumu „Lielmelderi”.
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13. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Lielmelderi” zemes vienība aptuveni 0,5 ha platībā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
14. Nekustamā īpašuma „Lielmelderi” zemes vienībai aptuveni 0,5 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
15. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,3 ha platībā un ēkas
uz tās - kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 007), pagrabs (būves kadastra
apzīmējums 4092 009 0139 017), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 018),
piešķirt nosaukumu „Melderu kūtiņas”.
16. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Melderu kūtiņas” zemes vienība aptuveni 0,3 ha
platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
17. Nekustamā īpašuma „Melderu kūtiņas” zemes vienībai aptuveni 0,3 ha platībā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
18. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 1,3 ha platībā un ēkas
uz tās - dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139 016), šķūnis (būves
kadastra apzīmējums 4092 009 0139 014), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4092 009 0139
015), piešķirt nosaukumu „Mazmelderi”.
19. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Mazmelderi” zemes vienība aptuveni 1,3 ha platībā
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
20. Nekustamā īpašuma „Mazmelderi” zemes vienībai aptuveni 1,3 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
21. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija”
sagatavot un noslēgt ar ēku tiesiskajiem valdītājiem šā lēmuma 3., 6., 9., 12., 15., 18.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
22. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0,12 ha platībā, uz
kura atrodas pašvaldības ceļš, piešķirt nosaukumu „Melderu ceļš”.
23. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Melderu ceļš” zemes vienība aptuveni 0,12 ha
platībā ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju realizācijai, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
24. Nekustamā īpašuma „Melderu ceļš” zemes vienībai aptuveni 0,12 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1102.
25. Noteikt, ka sadales rezultātā veidojusies zemes vienība aptuveni 0,8 ha platībā
(6.zemesgabals), ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
26.Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības aptuveni 0.8 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Melderu starpgabals”.
27. Zemes vienībai aptuveni 0,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
28. Paliekošajam nekustamam īpašumam „Melderi”, kas sastāv no zemes vienības
aptuveni 4,36 ha platībā (9.zemesgabals), mainīt nosaukumu no „Melderi” uz „Melderu lauks”.
29. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Melderu lauks”, zemes vienība aptuveni 4,36 ha
platībā ieskaitāma rezerves zemes fondā.
30. Zemes vienībai aptuveni 4,36 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
31. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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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 27.novembrī

prot.Nr.24, 64.p.

Par nekustamā īpašuma „Rūpniecības zeme” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 012 0034 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 16.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-185 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0034 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Rūpniecības centrs”, kadastra Nr.4092 012 0034, zemes vienības
1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0034 atrodas darbnīcas (būves kadastra
apzīmējums 4092 012 0034 001), sūkņu māja (būves kadastra apzīmējums 4092 012 0034 002),
kā arī nepieciešams tehnikas novietošanas laukums.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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 1,57 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0034 – ražošanas objekti un noliktavas.
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 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Rūpniecības zeme”, kadastra Nr.4092 012 0034, zemes
vienība 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 012 0034 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,57 ha platībā, kadastra apzīmējums 4092 012 0034, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
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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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 65.p.

Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141,
Vecsaules pagastā, sadali, piekritību, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2014.gada 20.janvārī sastādījusi aktu
Nr.9-01/323114-1/4 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi, ka
nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienības ir ieskaitāmas
rezerves zemes fondā.
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, sastāvā ir astoņas
zemes vienības – zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0242, zemes
vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0245, zemes vienība 2,08 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0141 un ēkas uz tās, zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0142, zemes vienība 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013
0146, zemes vienība 0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0147, zemes vienība 0,77
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0211 un ēkas uz tās, zemes vienība 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0228.
Uz zemes vienības 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0141 atrodas Valsts
zemes dienesta kadastra reģistra datos nereģistrētas ēkas – dzīvojamā māja un kūts, kā arī sakņu
dārzs un ganības.
Uz zemes vienības 0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0211 atrodas
daudzdzīvokļu mājas „Mēmeles” iedzīvotāju malkas šķūnīši, kūtiņas, atkritumu konteineri. Ir
ierīkoti mazdārziņi, kā arī ierīkota zaļā zona ar apstādījumiem.
Uz zemes vienības 0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0147 atrodas slēgtie
kapi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un tīrību, par zaļo
zonu ierīkošanu un uzturēšanu, tāpat arī par industriālo atkritumu savākšanu un izvešanu,
izveidot un uzturēt kapsētas.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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.
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 007 0242, zemes vienībai 0,77 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0211 – mazstāvu dzīvojamā apbūve, zemes vienībai 0,10 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 007 0245, zemes vienībai 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0141, zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0142, zemes
vienībai 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0146, zemes vienībai 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0228 – lauku zeme, zemes vienībai 0,31 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0147 – īpašas nozīmes zaļumvieta (kapsēta).
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, 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 otrās daļas 4.punktu,
piektās daļas 1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, 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 007 0242 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību
0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0242, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,04 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 007 0242, piešķirt nosaukumu „Vāverēni”.
4. Nekustamā īpašuma „Vāverēni” zemes vienībai 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
007 0242, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.
5. Noteikt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0245 ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0245, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
7. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 007 0245, piešķirt nosaukumu „Strēmele”.
8. Nekustamā īpašuma „Strēmele” zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
007 0245, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība lauksaimniecība, kods 0101.
9. Noteikt, ka zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0142 ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
10. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību
0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0142, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
11. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0142, piešķirt nosaukumu „Kaltes pļava”.
12. Nekustamā īpašuma „Kaltes pļava” zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0142, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
13. Noteikt, ka zemes vienība 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0146 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
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14. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību
0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0146, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
15. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,56 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0146, piešķirt nosaukumu „Krustceles”.
16. Nekustamā īpašuma „Krustceles” zemes vienībai 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0146, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
17. Noteikt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0228 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
18. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0228, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
19. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0228, piešķirt nosaukumu „Pie Krustcelēm”.
20. Nekustamā īpašuma „Pie Krustcelēm” zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0228, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
21. Noteikt, ka zemes vienība 0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0147 ir
nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
22. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, zemes vienību
0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0147, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
23. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0147, piešķirt nosaukumu „Vilciņu kapi”.
24. Nekustamā īpašuma „Vilciņu kapi” zemes vienībai 0,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0147, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods 0907.
25. Noteikt, ka zemes vienība 0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0211 ir
nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
26. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0211, zemes vienību
0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0211, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
27. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,77 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0211, piešķirt nosaukumu „Mēmeles pagalms”.
28. Nekustamā īpašuma „Mēmeles pagalms” zemes vienībai 0,77 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0211, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
29. Nekustamam īpašumam „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, kas sastāv no zemes
vienības 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0141 un ēkas uz tās - dzīvojamā
māja, kūts, mainīt nosaukumu no „Pagasta zeme” uz „Slokas”.
30. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Slokas” zemes vienība 2,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0141 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
31. Nekustamā īpašuma „Slokas” zemes vienībai 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
013 0141, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
32. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesiskajiem valdītājiem šā lēmuma 30.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
33. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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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 27.novembrī

prot.Nr.24, 66.p.

Par nekustamā īpašuma „C Komplekss” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0040 Dāviņu pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 14.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-1117„Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „C Komplekss”, kadastra Nr.4056 005 0040, zemes vienības 0,28
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040 atrodas kūts (būves kadastra apzīmējums 4056
005 0040 002).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
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 0,28 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040 – ražošanas objekti un noliktavas.
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 zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas
1.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „C Komplekss”, kadastra Nr.4056 005 0040, zemes vienība
0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,28 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0040, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
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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prot.Nr.24, 67.p.

Par nekustamā īpašuma „Saulieši-Reķi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4056 002 0195 Dāviņu pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 13.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-89 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0195 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Saulieši-Reķi”’, kadastra Nr.4056 002 0195, zemes vienības
0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0195 atrodas pašvaldības ceļš.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma „Saulieši-Reķi”, kadastra Nr.4056 002 0195, zemes vienība 0,18 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0195 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,18 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0195 – pašvaldības ceļš.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Saulieši-Reķi”, kadastra Nr.4056 002 0195, zemes vienība
0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0195 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,18 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 002 0195, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1102.
3. 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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prot.Nr.24, 68.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 Dāviņu pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu „Par zemes vienību „Beni” 3,6
ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0320, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” noteikts, ka
zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 atbilst starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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 3,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 - 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu „Par zemes vienību „Beni”
3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0320, ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Beni”, kadastra Nr.4056 005 0320, zemes vienība 3,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 ir starpgabals, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 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.
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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prot.Nr.24, 69.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232, Dāviņu pagastā
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 14.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-122 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Caunes-Ķiras”’, kadastra Nr.4056 005 0232, zemes vienības
0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232 atrodas pašvaldības ceļš.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma „Caunes-Ķiras”, kadastra Nr.4056 005 0232, zemes vienība 0,39 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,39 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232 – pašvaldības ceļš.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Caunes-Ķiras”, kadastra Nr.4056 005 0232, zemes vienība
0,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0232 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,39 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0232, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1102.
3. 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
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prot.Nr.24, 70.p.

Par nekustamā īpašuma „Ķebeni-Zaimaņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0266 Dāviņu pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 14.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-128 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0266 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Ķebeni-Zaimaņi”’, kadastra Nr.4056 005 0266, zemes vienības
0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0266 atrodas pašvaldības ceļš.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma „Ķebeni-Zaimaņi”, kadastra Nr.4056 005 0266, zemes vienība 0,77
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0266 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,77 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0266 – pašvaldības ceļš.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ķebeni-Zaimaņi”, kadastra Nr.4056 005 0266, zemes vienība
0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0266 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056 005 0266, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1102.
3. 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
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prot.Nr.24, 71.p.

Par nekustamā īpašuma „Ķelles- Caunes”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4056 002 0185, Dāviņu pagastā piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 13.septembrī sastādījusi
aktu Nr.15-22/Z1-88 „Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” un noteikusi,
ka zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0185 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Uz nekustamā īpašuma „Ķelles-Caunes”, kadastra Nr.4056 002 0185, zemes vienības
0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0185 atrodas pašvaldības ceļš.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma „Ķelles-Caunes”, kadastra Nr.4056 002 0185, zemes vienība 0,12 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0185 ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizācijai.
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 0,12 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0185 – pašvaldības ceļš.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ķelles-Caunes”, kadastra Nr.4056 002 0185, zemes vienība
0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0185 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4056002 0185, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1102.
3. 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
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prot.Nr.24, 72.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.Z. uz zemes vienības 1/5 domājamo
daļu X , Bauskā
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1998.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu par
tiesībām A.S., personas kods X un L.Z., personas kods X, iegūt kopīpašumā par samaksu zemi
Bauskā X, attiecīgi A.S. 4/5 domājamās daļas, bet L.Z. 1/5 domājamo daļu. Uz zemesgabala X
atrodas dzīvojamā māja, saimniecības ēka un garāža, kas saskaņā ar 1995.gada 30.augusta
dāvinājuma līgumu pieder A.S.- 4/5 domājamās daļas un saskaņā ar 1995.gada 28.decembra
pirkuma līguma L.Z. - 1/5 domājamā daļa.
A.S. likumā noteiktā kārtībā ir ieguvusi zemi īpašumā par samaksu un īpašuma tiesības
uz 4/5 domājamām daļām no zemes un ēkām X, Bauskā ir nostiprinājusi zemesgrāmatā. L.Z.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 2008.gada
1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā apliecinājumu par priekšapmaksas
veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas. L.Z.
mirusi 2006.gada 31.augustā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes
lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai personai, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes lietošanas tiesības zemes vienības 635 m² platībā X, Bauskā, kadastra
apzīmējums X, 1/5 domājamās daļas lietotājiem, kuri apstiprināsies kā L.Z. mantinieki attiecībā
uz namīpašumu X, Bauskā, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktajā termiņā - 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt L.Z. potenciālajiem mantiniekiem attiecībā uz namīpašumu X, Bauskā ar
2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes vienības 1/5 domājamo daļu Akāciju ielā 9,
Bauskā, kadastra apzīmējums X.
3. Noteikt, ka zemes vienības X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums X, 1/5
domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai pēc mantinieku apzināšanas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot nomas līgumu un nosūtīt uzaicinājumu noslēgt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X nomas līgumu.
5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai reģistrēt zemes vienības
X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums X , 1/5 domājamo daļu zemesgrāmatā uz
Bauskas novada pašvaldības vārda.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010) mēneša laikā, skaitot no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes reformas pabeigšanu Bauskas novada Bauskas pilsētā
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma
uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8. pantā paredzētie darbi.
Zemes reformas izpildes secību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma
pilsētās veicama trijās kārtās.
Zemes reformas pirmajā kārtā pašvaldībai bija jāpieņem zemes pieprasījumi no
bijušajiem zemes īpašniekiem, pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem, kā
arī jāapkopo iesniegtie zemes pieprasījumi un jāpieņem lēmumi likumā „Par zemes komisijām”
noteiktajā kārtībā.
Zemes reformas otrajā kārtā bija jāizstrādā pilsētas ģenerālplāns un jānodrošina
nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā
atzinumi, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī
jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas piespiedu izbeigšana.
Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām bija jāpieņem lēmumi par zemes
nodošanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes
uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē
pilsētas administratīvās robežas.
Bauskas pilsētā visi iepriekš minētie likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi ir izpildīti atbilstoši zemes reformu pilsētās
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, līdz ar ko atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma Bauskas pilsētā ir uzskatāma par pabeigtu.
Likuma „Par zemes reformu pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk – Likums) nosaka, ka
pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts Zemes dienestā
(turpmāk –VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes
reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats).
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Valsts zemes dienesta
Jelgavas reģionālo nodaļu atbilstoši likumam ir sagatavojusi Pārskatu.
Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma
tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras
noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un
zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas
un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un
to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem. Ievērojot zemes vienības piederības
statusu, informācija Pārskatā (dati 2014. gada 25.novembrī) sadalīta septiņās daļās:
1) zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par
īpašuma tiesību atjaunošanu” – sadaļā iekļautas 9 zemes vienības ar šādu statusu;

2) zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” – sadaļā iekļautas
27 zemes vienības, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska vai juridiska persona;
3) zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” – sadaļā iekļautas 121 zemes
vienība, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta Bauskas novada pašvaldība;
4) zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”- sadaļā iekļautas zemes vienības,
kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta kāda no ministrijām;
5) zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” – sadaļā iekļautas 5 zemes vienības;
6) zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” – sadaļā nav ierakstu, jo
Bauskas pilsētā nav zemes vienību ar šādu statusu;
7) zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” – sadaļā iekļautas 11 zemes vienības
ar šādu statusu.
Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju Bauskas pilsētas teritorijā visām zemesgrāmatā
neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst
Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apliecināt, ka Bauskas pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un pabeigts
zemes reformas process.
2. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto
darbu izpildi Bauskas pilsētā.
3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu
par zemes reformas pabeigšanu Bauskas pilsētā.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010) mēneša laikā, skaitot no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
1. Pārskata 1.daļa „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu” uz 1 lp.
2. Pārskata 2.daļa „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” uz 1 lp.
3. Pārskata 3.daļa „Pašvaldībai piekritīga zeme” uz 5 lp.
4. Pārskata 4.daļa „Valstij piekritīgā zeme” uz 1 lp.
5. Pārskata 5.daļa „Publiskie ūdeņi” uz 1 lp.
6. Pārskata 6.daļa „Zeme zemes reformas pabeigšanai” uz 1 lp.
7. Pārskata 7.daļa „Rezerves zemes fonds” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.S. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Codes pagastā, zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) iesniegums Nr.2-04-Z/648, kurā izteikts lūgums izbeigt
zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja:
VZD Zemgales reģionālā nodaļa informē, ka V.S. par zemes vienību 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī līdz 2012.gada 30.decembrim ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu nav noslēgusi.
Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta
divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam viņai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Zemes vienība 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atrodas nekustamā īpašuma „X”,
kadastra Nr.X, sastāvā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamam īpašumam „X”, kadastra Nr. X, reģistrētas trīs zemes vienības 3,32 ha kopplatībā.
Savukārt Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.317 reģistrēts nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, ar divām zemes vienībām 3,3 ha
kopplatībā. Tāpēc nepieciešams zemes vienību 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atdalīt
no nekustamā īpašuma „X”, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirt tam nosaukumu.
Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā

gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta saņemta ar novēlošanos 2014.gada 24.oktobrī.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka V.S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Jauncode, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka V.S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas,
tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar V.S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. No nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr. X, atdalīt zemes vienību 0,02 ha platībā,
izveidojot atsevišķu nekustamo īpašumu atbilstoši grafiskajam pielikumam.
6. Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības 0,02
ha platībā, piešķirt nosaukumu „X”.
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7. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „X” sastāvā, 0,02 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.
8. Apstiprināt nekustamā īpašuma „X” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko pielikumu.
9. 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 6.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 004 0206
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0206 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0206 ierīkoti
apstādījumi un atrodas daudzdzīvokļu mājas ar adresi „Bērzu iela 12” iedzīvotāju garāžas un
saimnieciskais pagalms, kā arī 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,
zaļo zonu izveidošanu un uzturēšanu.
Zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0206 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0206 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,12 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Bērzu ielas 2 garāžas”.
3. Nekustamā īpašuma „Bērzu ielas 2 garāžas” zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0206 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.
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 4072 004 0207
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0207 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0207 ierīkoti
apstādījumi un atrodas daudzdzīvokļu mājas ar adresi „Ceriņu iela 3” iedzīvotāju šķūnis,
saimnieciskais pagalms 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,
zaļo zonu izveidošanu un uzturēšanu.
Zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0207 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
Ņemot vērā 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 izmantojam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0207 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,12 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Ceriņu ielas 3 šķūnis”.
3. Nekustamā īpašuma „Ceriņu ielas 3 šķūnis” zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0207 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.
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

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 77.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0195
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0195 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0195 atrodas
Mežotnes pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju garāžas un stāvlaukums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Zemes vienība 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0195 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 izmantojam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0195 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Mežotnes garāžas”.
3. Nekustamā īpašuma „Mežotnes garāžas” zemes vienībai 0,22 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0195 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.
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 4072 004 0212
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0212 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0212 atrodas
Mežotnes ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju malkas šķūnīši, garāžas, sausās tualetes un citas
palīgēkas, kas nepieciešamas šo māju iedzīvotājiem.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
zaļo zonu izveidošanu un uzturēšanu.
Zemes vienība 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0212 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 izmantojam 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0212 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,35 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Kūtiņas pie galdniecības”.
3. Nekustamā īpašuma „Kūtiņas pie galdniecības” zemes vienībai 0,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0212 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.
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 4072 004 0305 Mežotnes
pagastā piekritību un pievienošanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4072 004 0307 un 4072 004 0306
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2011.gada 26.aprīlī sastādījusi aktu par
zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0305 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 0305 atbilst starpgabala statusam, jo
zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības Liānai Millerei uz zemes vienību 0,09 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0307 un noteica, ka šī zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
2009.gada 7.aprīlī Mežotnes pagasta padome ar Liānu Milleri noslēdza zemes nomas
līgumu par zemes vienības 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0307 iznomāšanu.
Zemes nomas līguma termiņš beidzās 2014.gada 7.aprīlī un Liāna Millere nepagarināja zemes
nomas līgumu.
Bauskas novada dome ar 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Mežotnes
pagastā zemes vienību piekritību” noteica, ka zemes vienība 0,0325 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0306 ir piekritīga pašvaldībai.
Lai neveidotos starpgabals un zeme tiktu racionāli izmantota, tad zemes vienība 0,03 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0305 un zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 004 0307 jāpievieno pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Ķirši” zemes
vienībai 0,0325 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0306.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, 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 4072 004 0305, ir
starpgabals, un piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
2. Zemes vienību 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0305 un zemes vienību
0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0307 pievienot zemes vienībai 0,0325 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0306 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Ķirši” apvienotā zemes vienība 0,1525 ha platībā,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Zemes vienībai 0,1525 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķirši” zemes vienības 0,1525 ha platībā apgrūtinājumus
saskaņā ar grafisko pielikumu.
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 lietošanas tiesību izbeigšanu N.Ē. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) iesniegums Nr.2-04-Z/648, kurā izteikts lūgums izbeigt
zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja:
VZD Zemgales reģionālā nodaļa informē, ka N.Ē. par zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī līdz 2012.gada 30.decembrim ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu viņa nav
noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atrodas nekustamā īpašuma „X”,
kadastra Nr.X, sastāvā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta saņemta ar novēlošanos 2014.gada 24.oktobrī.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka N.Ē., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Garoza, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka N.Ē. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas,
tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar N.Ē. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 „Augšgaļu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.oktobrī saņemts Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC) valdes priekšsēdētājas I.Stikutes iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.26/3092, kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemi jaunas
novērojumu stacijas būvniecībai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka meteoroloģijas novērojumu
staciju tīkla modernizācijas ietvaros tika plānots 2012.gadā pārveidot Bauskas novērojumu
staciju, kas pašreiz atrodas Codes pagasta Jauncodes ciema „Līčos.” Sakarā ar to, ka Bauskas
novada teritoriālais plānojums šajā zonā paredz intensīvai apbūvei izmantojamo platību un
Aizsargjoslu likuma 15.pantā noteiktā aizsargjosla ap novērojumu staciju laukumiem liedz
pilnībā izmantot teritorijas 200 m rādiusā intensīvai apbūvei, tika meklētas jaunas iespējas
novērojumu stacijas izbūvei Bauskas tuvumā. Kā piemērota vieta tika atzīta Bauskas novada
pašvaldībai piederošais zemesgabals 0,26 ha platībā „Mazdzerkales lauciņš” ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0294, kurš arī tika iznomāts.
Uzsākot augstāk minētās stacijas būvi, LVĢMC saskārās ar nesamērīgi augstām stacijas
elektrības pieslēguma izmaksām. Tāpēc iznomātājs lūdz izbeigt zemes nomu uz pašvaldībai
piederošo īpašumu „Mazdzerkales lauciņš”. Veicot izpēti par citiem pašvaldības nekustamiem
īpašumiem, LVĢMC kā piemērotu meteoroloģijas stacijas izbūvei izvēlējusies nekustamo
īpašuma „Augšgaļu lauks” daļu Gailīšu pagastā.
Nekustamais īpašums „Augšgaļu lauks”, kadastra Nr.4060 001 0063 reģistrēts Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.00000539072 uz Bauskas
novada pašvaldības vārda.
Pašreizējā nekustamā īpašuma „Augšgaļu lauks” iznomātāja Anita Zāle ir informēta, ka
tiks samazināta iznomātā platība par apmēram 0,2 ha un piekrīt izmaiņām zemes nomas līgumā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo un trešo daļu un uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.3.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru par nekustamā
īpašuma „Mazdzerkales lauciņš” zemes vienības 0,26 ha platībā ar kadastra Nr. 4052 006 0294
iznomāšanu ar 2014.gada 31.decembri.
2. Iznomāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram nekustamā īpašuma „Augšgaļu
lauks” zemes vienības ar kadastra Nr. 4060 001 0063 daļu 0,2 ha platībā ar apbūves tiesībām.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.12.2014. līdz 30.11.2024.

4. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 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.”
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.A. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X 1/6 domājamo daļu Gailīšu pagastā
Ar Gailīšu pagasta padomes 2006.gada 21.jūnija lēmumu A.A. piešķirta pastāvīgā
lietošanā kopīpašuma izveidošanai 1/6 domājamā daļa no zemes 0,08 ha platībā „X” uzturēšanai.
A.A. ir miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X atrodas kūts ēka, kuras daļa piederēja A.A.
Zemes lietotājs A.A. līdz 2008.gada 1.septembrim neiesniedza Valsts zemes dienestam
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes pirkuma līguma noslēgšanas, līdz ar to nav izpildījis
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta devītās daļas nosacījumus un
atbilstoši 25.panta pirmās daļas 2.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir
izbeigušās.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība

ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka A.A., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienības 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X 1/6 domājamo daļu, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā - 2008.gada 1.septembrī.
2 Noteikt, ka zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X 1/6 domājamā daļa,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka A.A. mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,05 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X 1/6 domājamo daļu, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no
šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A.A. mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 lietošanas tiesību izbeigšanu L.K. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X 1/4 domājamo daļu Gailīšu pagastā
Ar Gailīšu pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 18.sesijas lēmumu L.K.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,2 ha platībā piemājas saimniecības „X” izveidošanai.
Zemes īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāvā ir zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un ēkām uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums X), saimniecības
ēka (būves kadastra apzīmējums X) un saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums X).
L.K. ir mirusi. Saskaņā ar 2006.gada 19.maija mantojuma apliecību, kas izdota pie
zvērinātās notāres Aijas Biezās un reģistrēta ar Nr.2409, nekustamā īpašuma „X” ¼ domājamās
daļas mantiniece ir L.K.
L.K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes
izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.

Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka L.K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas
nov., LV-3931 zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X – 1/4 domājamo daļu, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2 Noteikt, ka zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X 1/4 domājamā daļa, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka L.K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X – 1/4 domājamo daļu, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas, tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar L.K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 27.novembrī
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu K.Ā. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X 1/4 domājamo daļu Gailīšu pagastā
Ar Gailīšu pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 18.sesijas lēmumu L.K.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,2 ha platībā piemājas saimniecības „X” izveidošanai.
Zemes īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un ēkām uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums X), saimniecības
ēka (būves kadastra apzīmējums X) un saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums X).
L.K. ir mirusi. Saskaņā ar 2006.gada 19.maija mantojuma apliecību, kas izdota pie
zvērinātās notāres Aijas Biezās un reģistrēta ar Nr.2409, nekustamā īpašuma „X” ¼ domājamās
daļas mantiniece ir K.Ā.
K.Ā.līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes
izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.

Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka K.Ā., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas
nov., LV-3931 zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X – 1/4 domājamo daļu, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2 Noteikt, ka zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X 1/4 domājamā daļa piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka K.Ā. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X – 1/4 domājamo daļu, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas, tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar K.Ā. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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.24, 85.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0538
Codes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2014.gada 5.novembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0538 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 vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0538 atbilst starpgabala statusam, jo tās
konfigurācija ir šaurleņķu trīsstūris.
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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, 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 4052 009 0538, ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 009 0538, piešķirt nosaukumu
„Dārzniecības starpgabals”.
3. Zemes vienībai 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 009 0538, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
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 0069 Gailīšu pagastā
piekritību pašvaldībai un pievienošanu nekustamam īpašumam „Viršu
kopmītne” (ar 27.11.2014.grozījumiem)
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 ir
starpgabals un piekrīt Bauskas novada pašvaldībai. (27.11.2014.grozījumu redakcijā.)
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.
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 Gailīšu pagastā
piekritību pašvaldībai un pievienošanu nekustamam īpašumam „Viršu
kopmītne”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 Gailīšu pagastā piekritību pašvaldībai un pievienošanu
nekustamam īpašumam „Viršu kopmītne”.
Lēmums tika iesniegts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas speciālisti, izskatot lēmumu, izteikuši
lūgumu precizēt lēmuma lemjošo daļu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 010 0069 Gailīšu pagastā piekritību pašvaldībai un pievienošanu nekustamam
īpašumam „Viršu kopmītne” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt, ka zemes vienība 0.05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 010 0069 ir
starpgabals un piekrīt Bauskas novada pašvaldībai”.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X, X un X Mežotnes pagastā
apvienošanu, piekritību, robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
(ar grozījumiem 27.11.2014.)
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 X 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 X 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 X 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 X ir piekrītoša pašvaldībai. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā teksta daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X 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 X 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 X robežas.
Lai veicinātu racionālu zemes izmantošanu, zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X Mežotnes pagastā jāpievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X, veicot
robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X ir iekārtota autostāvvieta pie
daudzdzīvokļu mājām „X” un „X”, 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. Noteikt, ka zemes vienība 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai. (27.11.2014.grozījumu redakcijā.)
2. Pievienot zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0190, pārkārtojot robežas atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
3. Izveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,37 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Sēta”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Sēta”, kas sastāv no zemes vienības 0,37 ha platībā,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sēta” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko pielikumu.
6. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0190 un X robežas
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
7. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „X” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X 0,1 ha
platībā piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Zemes vienībai, kas atrodas nekustamā īpašuma „X” sastāvā 0,1 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme, kods 0701.
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma „X” apgrūtinājumus saskaņā ar grafisko pielikumu.
10. 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 grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „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”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu „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”.
Lēmums tika iesniegts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas speciālisti, izskatot lēmumu, izteikuši
lūgumu precizēt lēmuma lemjošo daļu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „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” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt, ka zemes vienība 0.37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0190 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai.”
2. Mainīt lēmuma punktu numerāciju - līdzšinējos lēmuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktus
uzskatīt attiecīgi par 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktiem.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „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”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu „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”.
Lēmums tika iesniegts Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas speciālisti, izskatot lēmumu, izteikuši
lūgumu precizēt lēmuma lemjošo daļu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „ 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” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt, ka zemes vienība 0.15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0100 un zemes
vienība 0.03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0103 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai”.
2. Mainīt lēmuma punktu numerāciju - līdzšinējos lēmuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un
10.punktus uzskatīt attiecīgi par 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktiem.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts N.B. iesniegums, kurā lūgts atļaut atsavināt
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot N.B. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums „X”, Brunavas pagastā,
kadastra Nr. X, reģistrēts Bauskas rajona zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. X un sastāv no zemes vienības 6796 m² platībā, kadastra
apzīmējums X, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums X un saimniecības ēkas, būves
kadastra apzīmējums X. Dzīvojamā māja ir izīrēta N.B., un viņa izteikusi vēlmi nekustamo
īpašumu „X” iegūt īpašumā. Ar N.B. ir noslēgts dzīvojamās mājas īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
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, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, 45.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, 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 piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā, kadastra Nr. N.B., kas sastāv no zemes
vienības 6796 m² platībā, kadastra apzīmējums N.B., dzīvojamās mājas, būves kadastra
apzīmējums N.B. un saimniecības ēkas, būves kadastra apzīmējums N.B.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
3. 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 90.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0184
Brunavas pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par zemes vienības „Butleri”
Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0184
piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0184 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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0184 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes vienības
„Butleri” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0184 piekritību” 1.punktu par zemes vienības 0,15 ha ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0184 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0184 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma 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

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 91.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0055
Brunavas pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par zemes vienības
„Domnieki” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019
0034 sadalīšanu un piekritību” noteikts, ka zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 019 0055 ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/43
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0055 precizēta platība no 2,2 ha uz 2,71 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 2,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0055 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes vienības
„Domnieki” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 019 0034 sadalīšanu un piekritību” 3.punktu par zemes vienības 2,71 ha platībā
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 2,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 019 0055 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma 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

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 92.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0020 Brunavas pagastā
piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 021 0020 Brunavas pagastā piekritību, platības precizēšanu un nosaukuma
piešķiršanu” noteikts, ka zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0020 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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0020 atbilst starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4046 021 0020 Brunavas pagastā piekritību, platības precizēšanu
un nosaukuma piešķiršanu” 2.punktu par zemes vienības 2,6 ha ar kadastra apzīmējumu
4046 021 0020 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0020, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0020 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
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 93.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186 Brunavas pagastā
piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par zemes vienības „Peiņi”
Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186
piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/39
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186 precizēta platība no 0,32 ha uz 0,46 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes vienības
„Peiņi” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0186 piekritību” 1.punktu par zemes vienības 0,32 ha ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0186 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0186 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma 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

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 94.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0179 Brunavas pagastā
piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par zemes vienības „Olgas”
Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0179
piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0179 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/33
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 precizēta platība no 0,10 ha uz 0,06 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0179 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes vienības
„Olgas” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0179 piekritību” 1.punktu par zemes vienības 0,10 ha ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0179 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0179 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma 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

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.novembrī

prot.Nr.24, 95.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 Brunavas pagastā
piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības „Sīlīši” ar
kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 Brunavas pagastā piekritību” noteikts, ka zemes vienība
0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 25.05.2011. aktu Nr.10-03-Z1/19
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 precizēta platība no 0,12 ha uz 0,09 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības „Sīlīši”
ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 Brunavas pagastā piekritību” par zemes
vienības 0,12 ha ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0173 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 Brunavas pagastā
piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par zemes vienības „Riksis”
Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167
piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/33
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 precizēta platība no 0,10 ha uz 0,08 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes vienības
„Riksis” Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0167 piekritību” 1.punktu par zemes vienības 0,10 ha ar kadastra apzīmējumu
4046 006 0167 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0167 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma 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 „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4046 018 0041,
Brunavas pagastā sadalīšanu, zemes vienību piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu
Nekustams īpašums „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4046 018 0041, ar kopējo
platību 0,45 ha sastāv no divām zemes vienībām – zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 018 0040 un zemes vienības 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021
0035.
Ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.jūlija aktu Nr.14-06-Z1/186 „Akts par
zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 021 0035 ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.jūlija aktu Nr.14-06-Z1/185 „Akts par
zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 018 0040 ir ieskaitīta 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 vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0040 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 ha.
Uz zemes vienības 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0035 atrodas ēkas –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4046 021 0025 001), šķūnis (būves kadastra
apzīmējums 4046 021 0025 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 4046 021 0025 003).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību 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. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes
nomas līgums.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,30 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 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, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0035, uz kuras
atrodas ēkas, ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4046 018 0041, zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0035.
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4046 021 0035 un ēkām uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4046 021 0025 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4046 021 0025 002) un
kūts (būves kadastra apzīmējums 4046 021 0025 003), piešķirt nosaukumu „Apaļie”.
4. Zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0035 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
6. Noteikt, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0040 ir
starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Nekustamam īpašumam „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4046 018 0041, kas sastāv no
zemes vienības 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0040, mainīt nosaukumu no
„Rezerves zemes fonds” uz „Mielavu lauks”.
8. Zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 018 0040 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 98.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2009.gada 26.janvāra lēmumu „Par LZIR iekļautajām
NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošajā, zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai
kadastrālā uzmērīšana” noteikts, ka J.T. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas
Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktajā datumā – 2008.gada 1.septembrī. J.T. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2009.gada 1.septembrim.
J.T. ir miris.
J.T. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X), šķūnis (būves kadastra apzīmējums X), kūts (būves kadastra apzīmējums X) un šķūnis
(būves kadastra apzīmējums X).
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 saistašajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,6 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 2,9 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 2,9 ha platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X sadalīt divos zemesgabalos, nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,6 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,9 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas ēkas, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 2,9 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2,9 ha platībā piešķirt nosaukumu „X”
6. Zemes vienībai 2,9 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukumu
piešķiršanu
Ar Brunavas pagasta padomes 2007.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu P.A.” noteikts, ka P.A.zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā
īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas
Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktā,
23.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī. P.A.ieguva zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības
izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir,
līdz 2007.gada 1.septembrim.
P.A.ir miris.
P.A.iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X), kūts (būves kadastra apzīmējums X) un saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums X).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtai prim daļai, ja personai saskaņā ar
šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,7 ha un lauksaimniecībā izmantojamā zeme
sadalāma divās zemes vienībās – 0,9 ha platībā un 0,5 ha platībā.
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 1,0 ha.
Zemes vienības 0,9 ha platībā un 0,5 ha platībā atbilst starpgabala statusam, jo zemes
vienību platības ir mazākas par 1,0 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās

daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 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, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, sadalīt trijos zemesgabalos: nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,7 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,9 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu 2.zemesgabals)
un 0,5 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu 3.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas ēkas, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 0,9 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu „X”.
6. Noteikt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
7. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Stādiņu lauks”.
8. Zemes vienībai 0,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
10. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu 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 zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N.K. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2014.gada 24.oktobrī iesniegums Nr.2-04-Z/648, kurā
izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja: ar Bauskas rajona Brunavas pagasta TDP 1992.gada 25.februāra 20.sasaukuma
12.sesijas lēmumu N.K. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 11,2 ha platībā zemnieku
saimniecības uzturēšanai. Pēc zemes robežu uzmērīšanas zemesgabala platība ir 11,11ha.
N.K. nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas
Hipotēku un zemes banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu viņš nav noslēdzis. Zemes
lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas
nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta saņemta ar novēlošanos 2014.gada 24.oktobrī.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka N.K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 11,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka N.K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 11,11 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas,
tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja N.K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
N.K. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar N.K. šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 lietošanas tiesību izbeigšanu V.K. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2014.gada 24.oktobrī iesniegums Nr.2-04-Z/648, kurā
izteikts lūgums izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem zemes lietotājiem.
Iepazīstoties ar iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada
dome konstatēja, ka ar Brunavas pagasta Zemes komisijas 1997.gada 12.decembra lēmumu V.K.
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 6,3 ha platībā zemnieku saimniecības uzturēšanai.
V.K. nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku
banku zemes izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu viņš nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav
izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un
atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts
zemes dienesta saņemta ar novēlošanos 2014.gada 24.oktobrī.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība

ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka V.K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Rīga, LV-2169, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz zemes vienību 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas
Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un
23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka V.K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 6,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir,
līdz 2015.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja V.K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
V.K. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar V.K. šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 lietošanas tiesību izbeigšanu Ē.B. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X ½ domājamo daļu Brunavas pagastā
Ar Bauskas rajona Brunavas pagasta Zemes komisijas 1997.gada 31.oktobra lēmumu
G.B. un Ē.B. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,30 ha platībā piemājas saimniecības „X”
izveidošanai, kā kopīpašumu.
Ē.B. izsludināts par mirušu 2013.gada 22.aprlī.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežas dabā ierādītas un zemes robežu plāns
ar precizētu platību 0,3334 ha līdz 2009.gada 31.augustam ir reģistrēts Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS).
Ē.B. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes
izpirkuma (pirkuma līgumu) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
(turpmāk – Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.

Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 noteikumu 3.punktam, datus par zemes nomas
pirmtiesīgajām personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Privatizācijas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī personas vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka kavēta iestādes darbība nevar radīt personai
nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas pirmtiesības.
Dome atzīst, ka pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu personai
Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā, nomas pirmtiesīgai personai līgums
noslēdzams trīs mēnešu laikā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito daļu,
25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Ē.B., zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienības 0,3334 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X – ½ domājamo daļu, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2 Noteikt, ka zemes vienības 0,3334 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamā daļa–
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Ē.B. mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienības 0,3334 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu
laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ē.B. mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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 6.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 X Brunavas pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu B.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X” noteikts, ka B.S. zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību 4,61 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā datumā – 2010.gada 31.maijā. B.S. ieguva zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienību 4,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības
izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir,
līdz 2011.gada 1.jūnijam.
B.S. ir mirusi.
B.S. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X), šķūnis (būves kadastra apzīmējums X), kūts (būves kadastra apzīmējums X) un šķūnis
(būves kadastra apzīmējums X).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,6 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 4,01ha.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā
administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 21.04.1997.izziņu Nr.4-JP-7933/1 /1997/
nekustamais īpašums „ X” Bauskas apriņķa Paņemunes pagastā līdz 1940.gada 21.jūlijam
piederēja Paņemunes pagasta pašvaldībai, zemes kopplatība – 67,10 ha.

Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. X uz Bauskas novada pašvaldības vārda ir reģistrēts nekustams
īpašums „X”, kadastra Nr.X (kopējā platība 19,67 ha).
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 pirmo daļu
2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 4,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, sadalīt divos zemesgabalos, nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,6 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4,01 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas ēkas, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 4,01 ha platībā ir piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Atdalāmo zemes vienību 4,01 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam „X”, kadastra Nr.X,
kā atsevišķu zemes vienību.
6. Zemes vienībai 4,01 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.novembrī saņemts J.E. iesniegums, kurā
izteikts lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „X”, Īslīces pagasta Rītausmu ciemā,
kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,0078 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot J.E. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā,
kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,0078 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
Uz zemes vienības 0,0078 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atrodas ēka - garāža
(būves kadastra apzīmējums X), kas pieder J.E. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu X, kadastra
Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,0078 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.24, 105.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 009 0083 Īslīces pagastā, nosaukuma maiņu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Nekustams īpašums „Lauki 22”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu
ciemā, kadastra Nr.4068 009 0083, sastāv no zemes vienības 0,90 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 009 0083.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0083 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0083 atbilst zemes starpgabala
statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam „Lauki 22”, kadastra Nr.4068 009 0083, kas sastāv no zemes vienības
0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0083, mainīt nosaukumu no „Lauki 22” uz
„Vecziedi”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Vecziedi”, kadastra Nr. 4068 009 0083, zemes vienība 0,90
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0083 ir starpgabals.
3. Zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0083 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 009 0046 Īslīces pagastā, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu
Nekustams īpašums, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā, kadastra
Nr.4068 009 0046, sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009
0046.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0046 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0046 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam, kadastra Nr.4068 009 0046, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0046, piešķirt nosaukumu „Noru lauks”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Noru lauks”, kadastra Nr. 4068 009 0046, zemes vienība 1,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0046 ir starpgabals.
3. Zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0046 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanos L.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā” noteikts,
ka L.K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes
vienību 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, Bauskas novada Īslīces pagastā ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā – 2011.gada 30.decembrī. L.K. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,29
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas līdz 2012.gada 30.decembrim.
L.K. ir miris. L.K. mantinieki līdz 2012.gada 30.decembrim nav izmantojuši zemes nomas
pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 016 0017 atbilst zemes starpgabala
statusam, jo tās platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo
zemesgabala platību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,29 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691 Īslīces pagastā
piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
Nekustams īpašums Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 002 0692, sastāv no zemes vienības
0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691. Īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai nav veikta izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691 reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
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” zemes vienības 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 002 0691 teritorijas izmantošanas veids ir tehniskā apbūve.
Zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma, kadastra Nr.4068 002 0692, zemes vienība 0,10 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 002 0691 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kadastra Nr. 4068 002 0692, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691, piešķirt nosaukumu „Garāžu laukums”.

3. Zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0691, mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201 uz „zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu T.B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā” noteikts, ka
T.B. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, Bauskas novada Ceraukstes pagastā ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā
noteiktajā datumā – 2010.gada 31.augustā. T.B. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 007 0087, un šīs tiesības izlietojamas līdz
2011.gada 1.septembrim. T.B. ir mirusi. T.B. mantinieki līdz 2011.gada 1.eptembrim nav
izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu O.Ā. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā” noteikts, ka
O.Ā. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „d/s X”, kadastra Nr.X, zemes
vienību 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, Bauskas novada Ceraukstes pagastā ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā
noteiktajā datumā – 2010.gada 31.maijā. O.Ā. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas līdz 2011.gada
1.jūnijam. O.Ā. līdz 2011.gada 1.jūnijam nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos – Bauskas novada teritorijas plānojumā
noteikto minimālo zemes vienības platību Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā 0,10 ha platībā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma X kadastra Nr.X, zemes vienība 0,057 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā sadalīšanu,
piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu I.P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā” noteikts, ka I.P.
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā datumā – 2010.gada 31.maijā.
I.P. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam.
I.P. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēka – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,3 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 1,7 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,7 ha platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X sadalīt divos zemesgabalos, nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,3 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals) un
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,7 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, uz kuras atrodas ēkas, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka zemes vienība 1,7 ha platībā ir starpgabals, piekrītošs Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,7 ha platībā, piešķirt nosaukumu „X”
6. Zemes vienībai 1,7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ēku tiesisko valdītāju šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 Ceraukstes
pagastā piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Grīšļi”
Ceraukstes pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 piekritību” noteikts, ka
zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/60
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 precizēta platība no 2,0 ha uz 2,25 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 2.25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Grīšļi”
Ceraukstes pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 piekritību”
par zemes vienības 2,0 ha ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 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).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 Ceraukstes
pagastā piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Līkumi”
Ceraukstes pagastā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 piekritību” noteikts,
ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/59
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 precizēta platība no 1,0 ha uz 0,86 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
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 1,0 ha.
Zemes vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Līkumi”
Ceraukstes pagastā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 piekritību”
par zemes vienības 1,0 ha ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122, ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.

3. Zemes vienībai 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 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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prot.Nr.24, 114.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330 Ceraukstes
pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļas 2014.gada 5.jūnija aktu Nr.11-13Z1/61 zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330 ir ieskaitīta rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330 atrodas
pašvaldības ceļš.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330 ir nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizācijai.
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 4050 009 0330 – pašvaldības ceļš.
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.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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.Noteikt, ka nekustamā īpašuma, kadastra Nr.4050 009 0331, zemes vienība 0,14 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0330 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās
vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kadastra Nr. 4050 009 0331, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330, piešķirt nosaukumu „Ješi - Rokpeļņi”.
3. Zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0330, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
3. 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
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 Ceraukstes
pagastā piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Miķelsoni”
Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104
piekritību” noteikts, ka zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 05.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/72
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 precizēta platība no 1,4 ha uz 1,44 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala
„Miķelsoni” Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0104 piekritību” par zemes vienības 1,4 ha ar kadastra apzīmējumu 4050 005
0104 ieskatīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 Ceraukstes
pagastā piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Pakaviņi”
Ceraukstes pagastā, 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 piekritību” noteikts,
ka zemes vienība 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 04.06.2014. aktu Nr.11-13-Z1/53
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 precizēta platība no 0,02 ha uz 0,04 ha.
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 kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 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, 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 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala
„Pakaviņi” Ceraukstes pagastā, 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147
piekritību” par zemes vienības 0,02 ha ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0147 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

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 27.novembrī

prot.Nr.24, 117.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārza iela7”, Bauskā,
daļas nodošanu apsaimniekošanā Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
Bauskas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu „Par SIA „Bauskas
slimnīca” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašumā”. Saskaņā ar šo lēmumu tika samazināts pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāls, dzēšot kapitāla daļas atbilstoši ēku ar
būves kadastra apzīmējumiem 4001 004 0102 003 un 4001 004 0102 004 atlikušo vērtību
kopsummai un iepriekšminētās ēkas pārņemtas Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
SIA „Bauskas slimnīca” statūtu grozījumi (pamatkapitāla izmaiņas) reģistrēti 2014.gada
7.novembrī.
Minētās ēkas atrodas uz nekustamā īpašuma „Dārza iela 7”, Bauskā sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102.
Ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003 no 2013.gada septembra darbojas
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””. Lai nekustamais
īpašums turpmāk tiktu uzturēts kārtībā un apsaimniekots, ir lietderīgi nodot ēku ar būves
kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004
0102 daļu 4000 m² platībā, apsaimniekošanā un uzturēšanā Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”21.panta pirmās
daļas 27.punktu,Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.2panta otro daļu, trešo prim daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku ar būves kadastra apzīmējumu 4001
004 0102 003 un ēkas uzturēšanai nepieciešamo zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001
004 0102 daļu 4000 m² platībā apsaimniekošanā Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai organizēt šā lēmuma
1.punktā minētās ēkas un zemesgabala daļas nodošanu apsaimniekošanā Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” un sastādīt nodošanas pieņemšanas
aktu.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārza iela7”, Bauskā
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
Bauskas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu „Par SIA „Bauskas
slimnīca” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašumā”. Saskaņā ar šo lēmumu tika samazināts pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitāls, dzēšot kapitāla daļas atbilstoši ēku ar
būves kadastra apzīmējumiem 4001 004 0102 003 un4001 004 0102 004 atlikušo vērtību
kopsummai un iepriekšminētās ēkas pārņemtas Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
SIA „Bauskas slimnīca” statūtu grozījumi (pamatkapitāla izmaiņas) reģistrēti 2014.gada
7.novembrī.
Minētās ēkas atrodas uz nekustamā īpašuma „Dārza iela 7”, Bauskā sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102.
Ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 004 kopš dibināšanas brīža darbojas
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Zemgales mutes veselības centrs”. Lai
nekustamais īpašums turpmāk tiktu uzturēts kārtībā un apsaimniekots, ir lietderīgi nodot ēkuar
būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 004 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001
004 0102 daļu 600 m² platībā, apsaimniekošanā un uzturēšanā Bauskas novada Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu un 6.2panta otro daļu, trešo prim daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jiregnsone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku ar būves kadastra apzīmējumu 4001
004 0102 004 un ēkas uzturēšanai nepieciešamo zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001
004 0102 daļu 600 m² platībā, bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības centrs” tās pamatdarbības
nodrošināšanai.
2. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt šā lēmuma
1.punktā minētās ēkas un zemesgabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības centrs” un sagatavot
bezatlīdzības lietošanas līgumu, kā arī nekustamā īpašuma nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja – galvenā grāmatveža
amata kandidāta saskaņošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas
vadītāja – galvenā grāmatveža amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 24.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa
kārtībā izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieņemšana darbā iepriekš
saskaņojama ar domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Saskaņot Aigara Vērmaņa (deklarētā dzīvesvieta: X, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas
nov., LV-3901) kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja – galvenā grāmatveža amatam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

