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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada pārskatu.
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 3.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma
„Mūža ieguldījums” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 6. un 12.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2015.gada 22.aprīļa atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Bauskas slimnīcas
ilggadējam ārstam Uldim Eimusam (personas kods X) par mūža ieguldījumu Bauskas novada
veselības aprūpes sistēmas veidošanā un uzlabošanā un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju
(pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada iedzīvotāju grupa).
2. Pamatojoties uz nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” 13.punktu,
apbalvojumu pasniegt Bauskas novada svētkos 2015.gada 1.augustā.
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2015.gada 22.aprīļa atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas Valsts ģimnāzijas
audzēknei Annijai Varkalei (personas kods x) par izciliem sasniegumiem matemātikā Bauskas
novada un Latvijas valsts mērogā (pieteikuma iesniedzēja – Bauskas Valsts ģimnāzija).
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 5.p.

Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
Bauskas novada dome ir saņēmusi Transportlīdzekļu atsavināšanas un izsoles komisijas
izsoļu rezultātus.
2014.gada 19.decembrī ar domes sēdes lēmumu tika nolemts atsavināt un pārdot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļus. 2014.gada 22.decembrī
ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota transportlīdzekļu atsavināšanas un izsoles
komisija. 2015.gada 15.aprīlī mutiskā izsolē ar lejupejošu soli tika pārdoti šādi Bauskas novada
transportlīdzekļi: Traktors T-25, 1987.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1300 EUR); Ford
Transit, valsts reģistrācijas numurs FD 2217, 1997.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 250 EUR).
2015.gada 22. aprīlī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika pārdots Bauskas novada
transportlīdzeklis traktors-iekrāvējs Karpatec, valsts reģistrācijas numurs T7509LC, 1989.gada
izlaidums (izsolē nosolītā cena 2600 EUR).
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2015.gada 15.aprīļa izsoles rezultātus par šādu Bauskas novada
transportlīdzekļu: traktors T-25, 1987.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1300 EUR);
Ford Transit, valsts reģistrācijas numurs FD 2217, 1997.gada izlaidums (izsolē nosolītā
cena 250 EUR) pārdošanu.
2. Apstiprināt 2015.gada 22.aprīļa izsoles rezultātus par šāda Bauskas novada
transportlīdzekļa traktors-iekrāvējs Karpatec, valsts reģistrācijas numurs T7509LC,
1989.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 2600 EUR) pārdošanu.
3. Izsolēs iegūtos līdzekļus 3000 EUR piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Mežotnes internātvidusskola” zāles pļāvēja iegādei.
4. Uzdot Bauskas novada iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Mežotnes internātvidusskola” iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 6.p.

Par projekta „V.Plūdoņa muzeja restaurācijas būvprojekta izstrāde”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas muzejs” sagatavojusi priekšlikumus projekta
„V.Plūdoņa muzeja restaurācijas būvprojekta izstrāde” izstrādei un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas
programmas 2015.gadam (turpmāk – Programma) ietvaros izsludinātajā projektu konkursā.
Programmas mērķis ir sniegt Latvijas valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu
izpētei, konservācijai, kā arī restaurācijai.
V.Plūdoņa muzejs izveidots 1968.gadā dzejnieka dzimtajās mājās „Lejenieki”, tas atrodas
senā Zemgales lauku sētā. Dzejnieka dzīvojamajā mājā var iepazīties ar dzejnieka daiļradi un
mājas iekārtojumu. Ratnīcā iespējams apskatīt ratu kolekciju, klētī – lauksaimniecības darba rīkus
un tehniku. Kopš 2011.gada 1.aprīļa V.Plūdoņa muzejs ir Bauskas muzeja filiāle. Lai nodrošinātu
muzeja turpmāko darbību un objekta pastāvēšanu ilgtermiņā, ir iespēja veikt dzīvojamās mājas un
klēts restaurācijas būvprojekta izstrādi.
Projektā paredzētās darbības – „Būvprojekta „V.Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts
restaurācija” izstrāde. Projekta kopējās izmaksas 12 000 EUR. Piešķīruma summa Programmas
ietvaros ir 11 000 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2015.gada 31.maijam iesniegt projekta „V.Plūdoņa muzeja restaurācijas būvprojekta
izstrāde” iesniegumu izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 12 000 EUR (Programmas finansējums ir 11 000 EUR,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 1000 EUR).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.
4. 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 7.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes
„Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
1.1.papildināt ar 1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
1.19. Maksa par gultas vietas izmantošanu Bauskas pilī diennakts

10,00

1.2.papildināt ar 1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
1.20.

Kafejnīcas telpas Bauskas pilī

stunda

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.maijā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

30,00

1.pielikums
Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja
tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
(Grozījumi: 19.12.2013.; 30.01.2014.; 24.04.2014.; 26.02.2015., 30.04.2015.)
Pakalpojuma nosaukums
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17.

1.18.

1.19.

Mērvienība

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā
stunda
stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa no 50 m2 līdz 150 m2,
stunda
pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama,
u.c.), telpa lielāka par 150 m2,
stunda
pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Telpa pedagogiem – individuālā
darba veicējiem (darbam ar
stunda
izglītības iestāžu audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāžas vanna,
stunda
baseins (par katru), pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Trenažieru zāle (vienai personai)
stunda
Dušas izmantošana (vienai
reize
personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem
reize
(vienai personai)
Veļas mazgāšana
reize
Kafijas un citu dzērienu automāta
žetons
izmantošana
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
diennakts
sabiedriskajā centrā „Ērgļi”
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai
personai vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas
diennakts
izmantošanu Bauskas pilī

Izcenojums (EUR) bez PVN
Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

4,27

2,85

2,85

1,42

5,69

4,27

4,27

2,85

7,11

5,69

5,69

4,27

1,42

1,42
9,96

0,71

7,11
0,71

0,71

0,71
2,85
1,42

0,11

0,11
2,50

50,00

70

90

10,00

1.20. Kafejnīcas telpas Bauskas pilī
stunda
30,00
*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, kultūras centra un citas
telpas) bez maksas izmanto:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam.
2.
Inventāra noma
2.1
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
0,06
2.2
Multimediju projektors
stunda
5,69
2.3
Interaktīvā tāfele
stunda
2,85
2.4
Kodoskops
stunda
2,85
2.5
Ekrāns
stunda
1,42
2.6
Stacionārais dators
stunda
1,42
2.7
Portatīvais dators
stunda
2,85
Sintezators un citi mūzikas
2.8
stunda
5,69
instrumenti
2.9
Apskaņošanas tehnika
stunda
4,27
2.10 Gaismu aparatūra
stunda
4,27
Mūzikas instrumenta noma
2.11
mēnesī
4,27
audzēknim
2.12 Gultas veļas noma
komplekts
2,00
3.
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
3.1
lappuse
0,07
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
3.2
lappuse
0,14
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
3.3
lappuse
0,07
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
3.4
lappuse
0,43
formāts
3.5
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,21
3.6
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,21
3.7
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,18
3.8
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,36
3.9
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,71
3.10 Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,42
3.11 Plotera izdruka A0 formāts
lappuse
2,85
Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1

Brokastis
ēdienreize
0,58
Pusdienas
ēdienreize
0,92
Vakariņas
ēdienreize
0,50
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkņiem un
darbiniekiem)
pusdienas
0,78
Mežotnes pamatskolas ēdināšanas
*
pusdienas
0,64
pakalpojumi
launags
0,36
2

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Uzvaras vidusskolas
struktūrvienības „Lācītis”
ēdināšanas pakalpojumi
Griķu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēdināšanas
pakalpojumi
Codes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,92

brokastis
pusdienas
launags
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags

0,34
0,71
0,37
0,85
0,28
0,43
0,71
0,28

pusdienas

0,92

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
5.8
pakalpojumi
pusdienas
brokastis
Vecsaules pamatskolas
5.9
struktūrvienības Jaunsaules skola
pusdienas
ēdināšanas pakalpojumi
launags
brokastis
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
5.10
pusdienas
pakalpojumi
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.11 „Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem no 3-7 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.12 „Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem līdz 3 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.13 „Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem no 3-7 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.14 „Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem līdz 3 gadiem
launags
brokastis
pusdienas
Mežotnes internātvidusskolas
5.15
ēdināšanas pakalpojumi
launags
vakariņas
brokastis
Pamūšas speciālās
pusdienas
5.16 internātpamatskolas ēdināšanas
launags
pakalpojumi
vakariņas
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
brokastis
5.17 pakalpojumi bērniem līdz 4 gadiem
pusdienas
launags
*Pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeņus saskaņā ar normu.
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
6.
5.7

Mežgaļu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

3

0,40
0,80
0,40
0,28
0,85
0,17
0,85
0,44
0,21
0,92
0,21
0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,85
0,94
0,73
0,84
0,60
1,14
0,60
0,68
0,21
0,71
0,21

6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Naktsmītne internātā audzēkņiem
Uzturēšanās skolā audzēkņiem
Naktsmītne internātā pedagogiem
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi
Asenizācijas mucas pakalpojums
(izcenojums summējas)

mēnesī
mēnesī

35,47
60,40

mēnesī

6,90

muca
kilometrs
stunda
kilometrs
stunda

14,23
1,07
3,56
1,07
3,56

Sniega šķūrēšanas pakalpojums
(izcenojums summējas)
8.
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
stunda vai
1,85 stundā
8.1.
10 dalībnieku)
mēnesī
vai 14,76 mēnesī
Datorzinību kursi, astoņas stundas
8.2. mēnesī (stundas garums 60
mēnesī
19,99
minūtes)
9.
Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *
Dokumentu sagatavošana pēc
1 izziņa
28,46
9.1.
pieprasījuma
1
28,46
9.2. Būvju apsekošana
apsekojums
Būvju apsekošanas akta
1 objekts
28,46
9.3.
sagatavošana pēc pieprasījuma
Izziņas par jaunbūvi (iesākta
1 objekts
28,46
9.4. būvniecība) sagatavošana
iesniegšanai Zemesgrāmatā
9.5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1 pasūtījums
14,23
9.6. Izkopējums no arhīva materiāliem
Viena lapa
1,42
Izziņas par arhīvā esošiem
1 izziņa
14,23
9.7. materiāliem un to kopijas (līdz 5
lapām)
Iepazīšanās ar dažādiem
1 projekts
14,23
9.8. dokumentiem, izmantojot
būvvaldes arhīva materiālus
* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem
maksā noteikto pakalpojumu maksu.
2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības
iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.
3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
10.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *
Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā
7,11
10.1.
pavadījuma un dzejas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu
28,46
10.2. jubileju ceremonija, bērna dzimšanas reģistrācijas
ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju)
10.3. Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana
4,27
*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:
1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām;
2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un
7.2

4

pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu
izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz
valsts nodevas maksu;
3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.
Par topogrāfiskās informācijas apriti *
11.

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un
reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8
Objekta platība līdz 0,3 ha
1 objekts
(ieskaitot)
Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 1,0 ha,
1 ha
papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana,
reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs,
ievadīšana datu bāzē
Inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz
1 objekts
30 m
Trases garums no 30 līdz 300 m
1 objekts
Trases garums virs 300 m, papildus
100 m
par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē 1 objekts
Vienas būves novietnes pārbaudes
1 objekts
ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada 1 objekts
teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu
bāzē
Detālplānojuma vai zemes ierīcības 1objektsprojekta
grafiskās
daļas plānojums
reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē
vai projekts

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana
pasūtītājam
(pārskata
shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
11.7.
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu
izbūvei)
pie objekta platības līdz 1,0 ha 1 objekts
11.7.1.
(ieskaitot)
pie objekta platības virs 1,0 ha, 1 ha
11.7.2.
papildus par katru nākamo ha
11.8. Informācijas izsniegšana (datu
1 objekts
5

14,94
16,36
22,05
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 99,60)

5,69
8,54
2,85
7,11
8,54

2,13

9,25

21,34
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 71,14)
2,85

planšetu, ielu sarkano līniju u.c.)
zemes vienības robežplānu un/vai
citu mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos
Par topogrāfiskā uzmērījuma,
1 objekts
izpildshēmas un
11.9.
2,85
izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par
informācijas izsniegšanu.
Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar
12.
vieglajiem taksometriem
Licence fiziskām personām un
12.1. individuālajiem komersantiem uz
1 licence
35,27
vienu gadu
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.2. ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
58,79
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
līdz piecām vienībām
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.3 ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
88,19
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
no sešām līdz 10 vienībām
Maksa par licences kartīti:
12.4. uz vienu mēnesi
1 licences
1,18
uz vienu gadu
kartīte
14,11
12.5. Licences dublikāta izsniegšana
1 licence
5,88
* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās
maksas samaksāšanas.
13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Avio, kuģu, autobusu biļešu
13.1.
2,13
pieteikšana pa tālruni
1
(viena)
A4 formāta
13.2.
Kopēšana
lpp.
(no 0,07
vienas
puses)
Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu
ārpus Bauskas novada (ja nav
13.3.
7,11- 14,23
noslēgts līgums par komisiju):
Latvija/ārvalstis
1- 3
13.4.
Faksa nosūtīšana
1,00
lappuses
1
13.5.
Faksa saņemšana
1,00
lappuse
Uzcenojums
TIC
pārdotajām
13.6.
precēm
(kartēm,
pastkartēm,
25 %
bukletiem, suvenīriem)
6

13.7.

13.8.

13.9.

Konsultācija klātienē par tūrisma
jautājumiem
(ārpus
Bauskas
novada
esošajiem
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
un
tūrisma speciālistiem)
Tūrisma objekta, pakalpojuma
apsekošana (ārpus Bauskas novada
robežām)
Reklāmas
lodziņš
www.tourism.bauska.lv
citu
novadu
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1 stunda

7,11

1 reize

35,57

1
mēnesī

14,23

(paraksts)

7

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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 8.p.

Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības
saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17. punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.
Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1. diennakts nometne no 15.06.2015. līdz 19.06.2015. Jaunsaules pamatskolā, Vecsaules pag.,
Bauskas nov.
nometnes nosaukums: „Esi radošs, zinošs un sportisks”;
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 9 līdz 10 gadiem un 6 pedagogi;
1.2. diennakts nometne no 29.06.2015. līdz 03.07.2015. Jaunsaules pamatskolā, Vecsaules pag.,
Bauskas nov.
nometnes nosaukums: „Jautrā vasariņa”;
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 11 līdz 12 gadiem un 6 pedagogi;
1.3. dienas nometne no 13.07.2015. līdz 17.07.2015. Bauskas novada Sociālajā dienestā,
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes nosaukums: „Čaklie pirkstiņi”;
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 8 gadiem un 6 pedagogi.
2.

Par nometņu vadītāju noteikt Dinu Romanovsku, apliecība Nr.BA000052, izdota
11.04.2014. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrā.

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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 9.p.

Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto
nometņu darbības saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1. dienas nometne „Raibā tupelīšu nedēļa”:
nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477
nometnes darbības laiks un vieta: no 08.06.2015. līdz 12.06.2015. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 10 pedagogi;
1.2. dienas nometne „Raibā tupelīšu nedēļa”:
nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477
nometnes darbības laiks un vieta: no 15.06.2015. līdz 19.06.2015. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 10 pedagogi.
2. Apstiprināt Bauskas Bērnu un jauniešu centra vasaras nometņu „Raibā tupelīšu nedēļa” no
08.06.2015. līdz 12.06.2015. un no 15.06.2015. līdz 19.06.2015. vecāku līdzfinansējumu 12 EUR
(divpadsmit euro) vienam bērnam.

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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 10.p.

Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16.un 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot šādas bērnu nometnes darbību:
1.1. dienas nometne „Taurenītis”:
1.1.1. nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde
„Bauskas sākumskola”;
1.1.2. nometnes vadītāja: Līga Rimševica, tālr. 27731960;
1.1.3. nometnes darbības laiks un vieta: no 01.06.2015. līdz 12.06.2015. Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas sākumskola”;
1.1.4. nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem un 4
pedagogi.
2. Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu 20 EUR (divdesmit euro) vienam bērnam.
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 11.p.

Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu un saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot 2015.gada 30.aprīlī ārsti Zandu Buku no Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski
medicīniskās komisijas locekles amata pienākumu pildīšanas.
2. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli ārsti
Zinaidu Vītolu.
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 12.p.

Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.893 „Kārtība,
kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības
iestādēm” 4.1.apakšpunktu un ievērojot likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 4.pielikumā
noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir
apstiprināta dotācija Bauskas novada pašvaldībai 57 534 EUR apmērā.
Mācību līdzekļu iegādei piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas 2015.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.196 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2015.gadam” paredzēti pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un izglītojamajiem no 5 gadu vecuma.
Ievērojot augstāk minēto, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas
novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības
iestādēm 57 534 EUR.
Pielikumā:
Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmskolas izglītības iestādēm sadale
2015.gadam uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums Bauskas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumam ''Par valsts budžeta dotāciju sadali
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei'' (prot.Nr.10, 12.p. )

Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm sadale
2015.gadam

Iedalītie
Bērnu skaits
Iedalītie
līdzekļi
Skolēnu
no 5 gadu bērniem no 5
līdzekļi 1.vecuma
gadu vecuma
skaits
12.klasei
01.09.2014. (EUR) 2015. 01.09.2014. (EUR) 2015.
Skola
Bauskas Valsts ģimnāzija
0
0
330
6262
Bauskas 2.vidusskola
0
0
556
10550
Uzvaras vidusskola
32
607
165
3131
Bauskas pilsētas pamatskola
0
0
281
5332
Codes pamatskola
25
474
118
2239
Griķu pamatskola
27
512
102
1936
Īslīces vidusskola
45
854
230
4365
Mežgaļu pamatskola
15
285
85
1613
Mežotnes pamatskola
19
361
82
1556
Ozolaines pamatskola
14
266
84
1594
Vecsaules pamatskola
25
474
120
2277
Bauskas sākumskola
0
0
390
7400
PII Pasaulīte
127
2410
0
0
PII Zīlīte
160
3036
0
0
Kopā:
489
9279
2543
48255
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Iedalītie
līdzekļi
kopā
(EUR)
2015.
6262
10550
3738
5332
2713
2448
5219
1898
1917
1860
2751
7400
2410
3036
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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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 13.p.

Par zemesgabala Salātu ielā 5A, Bauskā nodošanu Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola”
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” attīstību un pilnvērtīgu novada bērnu un
jauniešu vispārējo fizisko sagatavotību, ietverot peldētprasmju apmācību, Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” ir pasūtījusi tehniskā projekta
„Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Salātu ielā 5A, Bauska, Bauskas novads”
izstrādi. Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība paredzēta uz pašvaldības īpašumā
esošā zemesgabala Salātu ielā 5A, Bauskā, kadastra apzīmējums Nr.40010050325, platība 0,4953
ha.
Ņemot vērā, ka daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra ēka paredzēta Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” infrastruktūras attīstībai, lietderīgi būvniecībai paredzēto zemesgabalu Salātu ielā 5A,
Bauskā nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.²panta pirmo, otro un trešo prim daļu, Sporta likuma 4.panta pirmo un ceturto daļu,
7.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemesgabalu Salātu ielā 5A, Bauskā 0,4953 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0325,
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemesgabala nodošanu un sagatavot nodošanas un pieņemšanas
aktu.
3. Lēmuma izpildes kontroli 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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 14.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu SIA „STENDERA SABIEDRĪBA”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„STENDERA SABIEDRĪBA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003705542, nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļa (turpmāk – Nodaļa), veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja
nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra
reģistriem;
SIA „STENDERA SABIEDRĪBA” par nekustamo īpašumu „Rožmalas”, kas atrodas Bauskas
novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050 009 0030, laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz
2011.gada 1.oktobrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 5 295,11 EUR apmērā, tai
skaitā: pamatparāds 4 010,24 EUR un nokavējuma nauda 1 284,87 EUR;
ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 24.novembra spriedumu tika
pasludināts parādnieka SIA „STENDERA SABIEDRĪBA”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003705542, maksātnespējas process;
ar 2010.gada 13.decembra vēstuli Nr.5-12/3 SIA „STENDERA SABIEDRĪBA” administratoram
Raimondam Krastiņam tika iesniegts Bauskas novada pašvaldības nenodrošināta kreditora
prasījums summā Ls 3 181,74 (4527,21 EUR), kur galvenā prasījuma summa Ls 2470,22 (3514,81
EUR) apmērā un blakus prasījuma (nokavējuma naudas) summa Ls 711,52 (1012,40 EUR).
Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rožmalas”, kas atrodas Bauskas novada
Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050 009 0030, izbeigušās saskaņā ar 2012.gada 1.marta ierakstu
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.157,
pamatojoties uz 2011.gada 19.septembra Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu
lietā Nr.C31457411.
2015.gada 4.februārī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa pieņēma lēmumu lietā
Nr.C31453710 izbeigt maksātnespējīgās SIA „STENDERA SABIEDRĪBA” maksātnespējas
procesa lietu.
Ar LR Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta 2015.gada 10.marta lēmumu
Nr.6-12/42376 „Par komercsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra” SIA „STENDERA
SABIEDRĪBA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003705542, izslēgta no komercreģistra.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu
parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ievērojot minēto, secināms, ka SIA „STENDERA SABIEDRĪBA” parādi ir objektīvi neatgūstami
un dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „STENDERA SABIEDRĪBA”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003705542, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 295,11 EUR apmērā, tai skaitā:
pamatparāds 4 010,24 EUR un nokavējuma nauda 1 284,87 EUR.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
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, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas 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 Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema Parka, Dārza un
Ozolu ielas apgaismojuma projektēšanu
2014.gadā Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts Strēlnieku ciema iedzīvotāju
iesniegums ar lūgumu izbūvēt ielu apgaismojumu Strēlnieku ciema centrā, lai radītu drošu vidi,
bērniem un pieaugušajiem, dodoties tumšajā diennakts laikā no autobusa pieturas uz mājām.
Lai nodrošinātu gājēju un satiksmes dalībnieku drošību, ir nepieciešams veikt Parka, Dārza un
Ozolu ielas apgaismojuma būvprojekta izstrādi.
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi tirgus izpēti būvprojekta izstrādei (id.
Nr.MPP/ZI/2015/003). Piedāvājumu ar viszemāko cenu 1320 EUR bez PVN iesniegusi SIA
„BauPro”. Kopā ar pievienotās vērtības nodokli (1597,20 EUR) apgaismojuma projektēšanai
Strēlnieku ciemā nepieciešamā finansējuma apmērs ir 1597 EUR. Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetā rezerves fondā apgaismojuma projektēšanas darbiem Strēlnieku ciema Parka,
Dārza un Ozolu ielās iekļautais finansējums 1200 EUR.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” no Bauskas
novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem finansējumu 1597 EUR
apmērā apgaismojuma projektēšanas darbiem Strēlnieku ciema Parka, Dārza un Ozolu ielā.
2. Atļaut iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar SIA
„BauPro” līgumu par apgaismojuma projektēšanas darbiem Strēlnieku ciema Parka, Dārza
un Ozolu ielā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
4. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 7.aprīlī saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5-1050), kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu
Pagastmājas, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā apkures sistēmas izbūves tehniskā projekta
izstrādei.
Vecsaules pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde”.
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „Flumina” par
summu 1076,90 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro, 90 centi), ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības nekustamo mantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu 1076,90 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro, 90 centi) Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” Vecsaules pagasta pārvaldes
ēkas – Pagastmājas, Vecsaules pag., Bauskas nov. apkures sistēmas tehniskā projekta
izstrādei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Par nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”,
Vecsaules pagastā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums, kurā izteikts
lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”, Ozolainē, Vecsaules
pagastā nomas līguma termiņu ar I.K. friziera pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,9. un
87. punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu ar I.K. par telpu
nomu daudzfunkcionālajā centrā „Lilijas”, Ozolainē, Vecsaules pagastā uz laiku līdz
2017.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” veikt grozījumus
noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019
daļas Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.martā saņemts SIA „PS Līdums” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.872), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009
0019 daļu 2,9 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Īslīces pagasta
padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes piekritību” zemes vienība 20,49 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2015.gada 25.marta līdz 2015.gada 8.aprīlim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „PS Līdums”, reģistrācijas Nr.43603013110, juridiskā adrese: „Veģi”, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 daļu 2,9 ha
platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „PS Līdums” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma Pagastmāja - X, Vecsaules pagastā
iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.B. iesniegums, kurā izteikts lūgums izskatīt
jautājumu par nekustamā īpašuma Pagastmāja – X, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra
Nr. X (turpmāk- Īpašums), iegūšanu pašvaldības īpašumā par 7000 EUR. Īpašuma sastāvā ir
dzīvoklis 61,3 m3 platībā, kadastra apzīmējums X, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 613/3489
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, kas saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.
495-1 pieder V.B.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmas datiem ir 1469 EUR.
Nekustamo īpašumu vērtētājs Ģirts Kļaviņš 2015.gadā 10.aprīlī veica Īpašuma
novērtējumu un šī īpašuma tirgus vērtība noteikta 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro).
Apsekojot Īpašumu dabā, konstatēts, ka Pagastmājā tas ir vienīgais īpašums, kas ir
klasificēts kā dzīvoklis, atlikušo ēkas daļu aizņem Vecsaules pagasta pārvaldes darbības
nodrošināšanai nepieciešamās telpas. Iegūstot pašvaldības īpašumā šo dzīvokli, turpmāk tajā
plānots izvietot Vecsaules pagasta bibliotēku, pārceļot to no skolas telpām, kurās tā atrodas
pašreiz, kā arī, pašvaldībai, esot vienīgajam nekustamā īpašuma īpašniekam, turpmāk būtu lielākas
iespējas piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu Pagastmājas renovācijai.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, atzīst, ka Īpašums ir
nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā par 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro) no
V.B. nekustamo īpašumu Pagastmāja – X, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. X,
kas sastāv no dzīvokļa 61,3 m3 platībā, kadastra apzīmējums X un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
613/3489 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas.
2. Nekustamā īpašuma Pagastmāja – X, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X
pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu piešķīrumu nekustamā īpašuma Pagastmāja – X, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā, iegūšanai iekļaut Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”,
Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 31.martā saņemts S.R. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams 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.1000 00542506;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,2982 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 vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu „Par nekustamā īpašuma
„Sarkanas magones” Vecsaules pagastā sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu un piekritību” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
ir starpgabals.
S.R. 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,2982 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Plūmju iela X,
Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.martā saņemts A.Ļ. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Plūmju iela X, Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums Plūmju iela 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.1000 00535246;
nekustams īpašums Plūmju iela X, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,1129 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X;
A.Ļ. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2011.gada 9.maijā A.Ļ. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Vecsaules pagasta pārvalde” par zemes vienības 0,111 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsta
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
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 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Plūmju iela X,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,1129 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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Par nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr4092 008 0011.X, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu A.V. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā” noteikts, ka
A.V.zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 008 0011, 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.
A.V. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 008 0011, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2015.gada 28.februārim.
A.V. līdz 2015.gada 28.februārim nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
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”.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.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”, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.Noteikt, ka zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
2. Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X, 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 dzīvojamās mājas „X”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 1.aprīlī saņemts M.B. iesniegums par dzīvojamās
mājas „X”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņam kā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot M.B. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja, ka dzīvojamā mājā „X”, Īslīces pagastā ar kadastra apzīmējumu X ir 5 dzīvokļu
īpašumi, no kuriem četri privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku
ievēlēts M.B., kuram šajā mājā pieder dzīvokļa īpašums. 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 pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā
dzīvojamās mājas „X”, Īslīces pagastā 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, Bauskas
novada dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamās mājas „X”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
ar platību 844 m², kadastra Nr. X, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai M.B., personas kods X.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli sagatavot
nekustamā īpašuma „X”, Īslīces pagastā nodošanas un pieņemšanas aktu un organizēt minētā
īpašuma nodošanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Lauktehnika X”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, ar platību 21,6 m²
dzīvojamā mājā „Lauktehnika X”, Īslīces pagastā. Nekustamais īpašums „Lauktehnika X”,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības ar platību 844 m²,
kadastra apzīmējums X, un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums X, ar pieciem dzīvokļu
īpašumiem. Četri dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”. Novada pašvaldībai piederošais neprivatizētais dzīvoklis Nr.3 ilgstoši nav
apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu
līdzekļi.
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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, „Lauktehnika X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., ar kopējo platību
21,6 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 216/1733
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr., „Lauktehnika
X”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 21,6 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 216/1733 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta ielā 17,
Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pasta ielā 17, Bauskā, kadastra
Nr.4001 004 0122, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1030 m², kadastra apzīmējums 4001
004 0122, kantora ēkas, kadastra apzīmējums 4001 004 0122 003, un noliktavas ēkas, kadastra
apzīmējums Nr.4001 004 0122 005. Ēkas iepriekš izmantoja SIA „Bauskas namsaimnieks”. No
2013.gada jūnija telpas ir atbrīvotas. Zemesgabala uzturēšanai un apsaimniekošanai tiek tērēti
pašvaldības līdzekļi un tāpēc ir lietderīgāk šo nekustamo īpašumu atsavināt.
Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta
pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pasta ielā
17, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004 0122, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1030 m², kadastra
apzīmējums 4001 004 0122, kantora ēkas, kadastra apzīmējums 4001 004 0122 003, un noliktavas
ēkas, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0122 005.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
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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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mūsas iela X,
Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.martā saņemts D.A. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Mūsas iela X, Bauskā.
Izskatot D.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums Mūsas
iela X, Bauska, kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības ar platību 700 m², kadastra apzīmējums
X, un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 100000518719.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mūsas iela X, Bauskā, atrodas D.A.
dzīvojamās ēkas īpašums, kadastra Nr. X, kas reģistrēts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000543153.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mūsas
iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības 700 m²
platībā, kadastra apzīmējums 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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Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.pantu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
36.panta pirmās daļas 6.punktu, sakarā ar to, ka šā lēmuma 1.punktā minētie dzīvokļu īpašumi
netika privatizēti un tie atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē
esošos dzīvokļu īpašumus:
1.1. Pasta ielā 2, Bauskā:
1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0123, 571 m² platībā 493/3136 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0123, 571 m² platībā 631/3136 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.2. Pasta ielā 5, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.601, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr.
601, dzīvojamās mājas, palīgceltnes un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0119, 1457 m²
platībā 3099/10339 kopīpašuma domājamās daļas;
1.3. Pasta ielā 6, Bauskā:
1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1,
palīgceltnes un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0125, 773 m²
kopīpašuma domājamās daļas;
1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3,
palīgceltnes un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0125, 773 m²
kopīpašuma domājamās daļas;
1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7,
palīgceltnes un zemesgabala, kadastra Nr.4001 004 0125, 773 m²
kopīpašuma domājamās daļas;

dzīvojamās mājas,
platībā 469/3317
dzīvojamās mājas,
platībā 441/3317
dzīvojamās mājas,
platībā 483/3317

1.4. Pasta ielā 15, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, dzīvojamās
mājas, palīgceltnes un zemesgabala kadastra Nr.4001 004 0121, 549 m² platībā 423/2007
kopīpašuma domājamās daļas;
1.5. Rūpniecības ielā 18, Bauskā:

1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr. 1A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1A, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0127, 480 m² platībā 284/2978 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0127, 480 m² platībā 236/2978 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6. Strautnieku ielā 5, Bauskā:
1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0133, 714 m² platībā 291/4815 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.600, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr.600, dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0133, 714 m² platībā 756/4815
kopīpašuma domājamās daļas;
1.7. Strautnieku ielā 6, Bauskā:
1.7.1. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0134, 497 m² platībā 258/3218 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.7.2. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0134, 497 m² platībā 756/3218 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.8. Pilskalna ielā 51, Bauskā:
1.8.1. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10 un dzīvojamās mājas
kadastra apzīmējums 4001 002 0192 004, 514/22916 kopīpašuma domājamās daļas;
1.8.2. dzīvokļa īpašumu Nr.35, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.35 un dzīvojamās mājas
kadastra apzīmējums 4001 002 0192 004, 371/22916 kopīpašuma domājamās daļas;
1.9. Uzvaras ielā 15, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7,
dzīvojamās mājas, palīgceltnes un zemesgabala, kadastra Nr.4001 001 0209, 1986 m² platībā,
235/3014 kopīpašuma domājamās daļas;
1.10. „Brauļi”, Mežotnes pag., Bauskas nov. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst
dzīvoklis Nr.1 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4072 005 0010 001, 520/1216
kopīpašuma domājamās daļas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā lēmuma
1.punktā minēto dzīvokļu īpašumu tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 29.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”-X, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr.3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli „Salnas”16, Vecsaule, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
2012.gada 22.aprīlī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola” noslēgusi
dzīvojamās telpas „Salnas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar SV-K,
nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku;
dzīvokļa īpašuma „Salnas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir Bauskas
novada pašvaldība;
SV-K 22.04.2012. iemitinājusies un lieto pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Salnas”16, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Salnas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa
statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība-59,4 m2) īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” pedago1gi SV-K, personas kods X, uz laiku līdz
2018.gada 30.aprīlim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”-16, Vecsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar SV-K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 30.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-13, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr.3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli
„Smaidas”-18, Ozolaine, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
2013.gada 10.septembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ozolaines pamatskola”
noslēgusi dzīvojamās telpas „Smaidas”-13, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
G.V., nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku;
dzīvokļa īpašuma „Smaidas”-13, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir
Bauskas novada pašvaldība;
G.V. 10.09.2013. iemitinājusies un lieto pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Smaidas”13, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Smaidas”-13, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa
statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-13, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība-35,6 m2) īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” pedagoģi G.V., personas kods X, uz laiku līdz
2018.gada 30.aprīlim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-13, Ozolaine,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar G.V..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 31.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr.3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli
„Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
2005.gada 3.janvārī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ozolaines pamatskola” noslēgusi
dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Diānu
Gabranovu, nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku.
Dzīvokļa īpašuma „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir
Bauskas novada pašvaldība.
D.G. 24.07.2006. iemitinājusies un deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldībai piederošajā
dzīvokļa īpašumā “Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa
statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība- 35,6 m2) īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” pedagoģi D.G., personas kods X, uz laiku līdz
2018.gada 30.aprīlim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Ozolaine,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.G.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 32.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr. 3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli
„Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
2004.gada 1.septembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde “Ozolaines pamatskola”
noslēgusi dzīvojamās telpas “Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
M.I., nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku.
Dzīvokļa īpašuma „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir
Bauskas novada pašvaldība.
M.I. 30.01.2007. iemitinājusies un deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldībai piederošajā
dzīvokļa īpašumā “Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa
statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība- 47,2 m2), īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” pedagoģi Māru Iliņu, personas kods X, uz laiku līdz
20X.gada 30. aprīlim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Smaidas”-X, Ozolaine,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar M.I.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 33.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „X”, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr.3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli „X”,
Jaunsaule, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
2009.gada 15.septembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola”
noslēgusi dzīvojamās telpas “X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar G.S.,
nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku;
dzīvokļa īpašuma „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir Bauskas novada
pašvaldība;
G.S. iemitinājusies un deklarējusi dzīvesvietu pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā
„X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.1992.gada 13.augustā.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. (dzīvojamās
telpas kopējā platība-35,08 m2) īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” pavāri G.S., personas kods X, uz laiku līdz 2018.gada 30.aprīlim ar
pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „X”, Jaunsaule, Vecsaules
pag., Bauskas nov. īres līgumu ar G.S..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009X6223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 34.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Sarmas”-X, Vecsaules pagastā
īres līguma pārjaunošanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora 28.01.2015. rīkojumu Nr. 3-7/16 „Par pamatlīdzekļu
nodošanu”-pieņēmusi bilancē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- dzīvokli „Sarmas”X, Vecsaule, Vecsaules pag.
Bauskas novada dome konstatēja:
20X.gada 1.oktobrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola” noslēgusi
dzīvojamās telpas „Sarmas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar L.K.,
nododot to bezmaksas lietošanā uz darba attiecību laiku;
dzīvokļa īpašuma „Sarmas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īpašniece ir Bauskas
novada pašvaldība;
L.K. dzīvo un dzīvesvietu 15.09.2003. deklarējusi pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā
„Sarmas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu; 23.pantu, kas paredz, ka dienesta dzīvojamās
telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu
īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 26.panta otro daļu, kas
nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod
lietošanā dienesta dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Sarmas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa
statusu.
2. Pārjaunot dienesta dzīvojamās telpas „Sarmas”-X, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
(dzīvojamās telpas kopējā platība-36,0 m2) īres līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” pedagoģi L.K., personas kods X, uz laiku līdz
2018.gada 30.aprīlim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Sarmas”-X, Vecsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar L.K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 35.p.

Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Vecsaules pagastā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.V., dzīvesvietas adrese: „Kūdra 2”-X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo vīrs V.V., kurš bija dzīvokļa īrnieks,
miris. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 17.februārī.
Izskatot A.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka dzīvokļa „ Kūdra 2”-X,
Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īrnieks V.V. 2014.gada 12.aprīlī miris. A.V. 1978.gada
17.martā iemitinājusies un deklarējusi dzīvesvietu „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas
nov.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” 17.03.2015.izziņas
Nr.2-9/51 „Par parādu neesamību”, redzams, ka minētajai personai nav īres maksas un maksājumu,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
A.V., personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde vadītājai”
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules
pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.V.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 36.p.

Par dzīvojamās telpas „Sniedzes”-X, Brunavas pagastā īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.aprīlī saņemts D.Š. iesniegums, kurā viņš lūdz
noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot D.Š. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamā īpašuma „Sniedzes”, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. (kas sastāv: no
zemes vienības 5720 m2 un dzīvojamās mājas) īpašniece no 15.12.2014. ir Bauskas novada
pašvaldība;
dzīvojamās mājas „Sniedzes”, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. kopējā platība pēc
inventarizācijas datiem ir 189,8 m2;
D.Š. dzīvo un deklarējis dzīvesvietu pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā „Sniedzes”X, Grenctāle, Brunava pag., Bauskas nov. 25.08.1993. Rakstisks dzīvojamās telpas „Sniedzes”-X,
Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., īres līgums ar D.Š. nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties
uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres
līgums slēdzams rakstiski, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. (dzīvojamās
telpas kopējā platība- 43,5 m2), īres līgumu ar D.Š., personas kods X, uz laiku līdz 2016.gada
30.aprīlim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-2, Grenctāle,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.Š..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 37.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts D.P., dzīvesvieta: Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beidzies 2015.gada 22.februārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
24.03.2015. izziņa Nr.1.15/15 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot D.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.P. īrē dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 22.februārim. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres
līguma pagarināšanu.
Īrniecei D.P. 2015.gada 24.martā nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
D.P., personas kods X, līdz 2018.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar D.P. 07.09.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 38.p.

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.aprīlī saņemts S.J., Ņ.J., dzīvesvieta: Rīgas iela X,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņas lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo, brīvo dzīvojamo
platību Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada
7.jūnija lēmumu „Par S.J. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta
palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās
kārtas grupā, kā ģimene, kura dzīvo denacionalizētā mājā un kura lietojusi dzīvokli līdz īpašuma
tiesību atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2015.gada 27.martā sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo telpu
Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; minētā likuma
14.panta septītās daļas 1.punktu, pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli
nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un
lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 14.04.2015. sēdes lēmumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov., nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt S.J., personas kods X, ģimenē 2 personas, dzīvojamo telpu Dārza ielā X, Bauskā,
Bauskas nov., kopējā platība – 45,9 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2016.gada 30.aprīlim ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar S.J. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt S.J. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 39.p.

Par dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pagastā īres līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.M., dzīvesvieta: „Jaunpampavas”-X, Codes pag.,
Bauskas nov. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Iesniegums saņemts
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Codes pagasta pārvalde” 2015.gada 10.aprīlī.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.M. īrē pašvaldības dzīvokli „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
30.aprīlim. Dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
1.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A.M. 2015.gada 10.aprīlī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.M., personas kods X, līdz 2016.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
viena mēneša laikā veikt grozījumus ar A.M. 28.06.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas
„Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 30.aprīlī

prot.Nr.10, 40.p.

Par dzīvojamās telpas „Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pagastā īres līguma
grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.martā saņemts D.D., dzīvesvietas adrese:
„Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas
„Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pag. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo S.D., dzīvokļa īrniece,
pārcēlusies uz citu dzīvesvietu.
Izskatot D.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka dzīvokļa „Centrs 15”-X,
Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īrniece S.D. savu pastāvīgo dzīvesvietu 2013.gada 8.maijā
deklarējusi „Centrs 11”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. D.D. iemitinājies un deklarējis
savu dzīvesvietu „Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. 1997.gada 4.jūnijā; D.D.,
dzimuša 05.05.2013., dzīvesvieta deklarēta 2014.gada 6.janvārī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Īslīces ūdens” 23.03.2015. noslēgusi
vienošanos ar S.D. „Par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem parāda nomaksāšanu” par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda 2131,37 EUR samaksu.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar D.D., personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Centrs 15”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar D.D.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 16”-X, Īslīces pagastā
īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.martā saņemts A.D., dzīvesvietas adrese:
„Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz
dzīvojamās telpas „Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag. īres līgumu noslēgt ar viņu. Vīrs
V.D., kas bija dzīvokļa īrnieks, mainījis dzīvesvietu.
Izskatot A.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa „Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īrnieks V.D. savu pastāvīgo
dzīvesvietu 2012.gada 11.maijā deklarējis Vītolu ielā 4-X, Bauskā;
A.D. un dēli: A.D., dzimis 08.06.1993., A.D., dzimis 03.04.1990., iemitinājušies un deklarējuši
savu dzīvesvietu „Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. 1997.gada 6.oktobrī.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” 19.02.2015. izziņas
Nr.2 „Par komunālajiem maksājumiem” redzams, ka minētajai personai nav īres maksas un
maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pilngadīgie ģimenes locekļi J.D. un A.D. piekrituši, ka dzīvojamās telpas „Lauktehnika
16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums tiek noslēgts ar A.D.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A.D., personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Lauktehnika 16”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
īres līgumu ar A.D.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.martā saņemts A.A. iesniegums, kurā izteikts
lūgums piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.
Likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.panta pirmā daļa noteic,
ka nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kuras administratīvajā
teritorijā personai ir deklarēta dzīvesvieta, ja darbību nacionālās pretošanās kustībā apliecina ar
šādiem dokumentiem:
1) Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par darbību nacionālās
pretošanās kustībā;
2) Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu par attiecīgās personas
darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu
apliecinoši dokumenti;
3) Tieslietu ministrijas atzinumu.
A.A. deklarētā dzīvesvieta ir Pilskalna iela X, Bauska, Bauskas nov., līdz ar to lēmums šajā
jautājumā ir jāpieņem Bauskas novada pašvaldībai.
Iesniegumā A.A. norāda, ka jau no 1975.gada bijis iesaistīts nelegālajā pretpadomju darbībā
un propagandējis Latvijas Republikas neatkarību, atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi,
literatūru, uzsaukumus un vairākus citus padomju varai netīkamus izdevumus. Kā spilgtākos savas
darbības raksturojošus piemērus viņš nosauc šādus: [1] Nelegālā ceļā (kontrabanda) pāri robežai
no Polijas ievedis pretpadomju un reliģisku literatūru – Dudko „Pārrunas”, F.Eliota „Dzīves
problēmas risinājums”, A.Solžeņicina rakstus, pretpadomju plakātus Rembo III pret karu
Afganistānā, reliģiskas svētbildes, pasta kartiņas, reliģiskos kalendārus, bībeles, lūgšanu grāmatas.
Visu šo izplatījis katoļu baznīcās, kā arī Aglonas bazilikas teritorijā. [2] Priesteriem un klēriķiem
nelegāli izplatījis no cita patriota iegūtās fotofilmas Mikrat 200 un Mikrat 300. [3] Rīgas Garīgā
semināra prefekta Jāzepa Truboviča uzdevumā 1982. – 1988.gadu periodā ielūdzis it kā ciemos uz
savu mājas adresi no ārzemēm teologus, lektorus un citus speciālistus. [4] Ilgus gadus vācis
informāciju par Latvijas pretošanās kustību, baznīcas cīnītājiem, Valsts drošības komitejas
represijām, politisko teroru, kā arī ekonomisko, politisko un militāro informāciju. Visu šo
informāciju Polijā atstāstījis attiecīgiem cilvēkiem.
A.A. iesniegumā norāda vēl uz daudziem citiem faktiem, kas, viņaprāt, var būt par pamatu
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai.
A.A. iesniedzis Latvijas Valsts arhīva 2015.gada 17.februāra vēstules Nr.N-6221/A-11 „Par
dokumenta kopijas un dokumenta digitālās kopijas izsniegšanu” kopiju, kurai pievienota skenēta
un kopēta A.A. Jāņa d., dzim. 1955.gadā, alfabētiskās kartītes kopija. No šīs kartītes, ko tulkojusi
tulks L.P., redzams, ka 1982.gada 26.aprīlī LPSR VDK 5.nodaļa aizpildījusi kartīti, norādot tajā
kā uzskaites pamatu „dzimtenes nodevība, kas izpaudās kā bēgšana uz ārzemēm”. Kartītē ir šāds
ieraksts : „izteica nodomus bēgt uz ārzemēm ar motorlaivu”. 1983.gada decembrī sakarā ar to, ka
saņemtie dati nav apstiprinājušies, A.A. noņemts no operatīvās uzskaites un kartīte nodota arhīvā.

A.A. iesniedzis Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra
2003.gada 2.jūlija vēstules Nr.A/P-035 kopiju, kurai pievienots LPSR VDK elektroniskajā datu
bāzē atrastais ziņojums DS 0039934. Ziņojuma saturs ir šāds:
„RMI students A.J.A.,
uzzinot, ka aģents ir nodomājis apmeklēt PTR ar privāto vīzu, piedāvāja aģentam 1000 dolāru par
3000 tūkstošiem rubļu. Teica, ka PTR par 1 dolāru
varot saņemt 8.rubļus. Kā viltību
dolāru kontrabandas pārvadājumā uz PTR ieteica aģentam sarunāt ar kādu, kurš strādā konservu
rūpnīcā, lai dolārus iemetina konservu bundžās. Republikāniskās psihiatriskās slimnīcas interns,
emigrācijas virzienā noskaņotais A.J.A. Maskavā iepazinās ar studentiem no Benijas ar iespējamo
mērķi izmantot studentus valūtas operācijās. Milicijas institūcijas viņu brīdināja par to, ka tādas
iepazīšanās ar ārvalstu pilsoņiem nav vēlamas A.J.A. piedāvāja aģentam spekulatīvu valūtas
darījumu – ar aģenta radinieku palīdzību nopirkt VFR automašīnu un pārdot to PSRS par
spekulatīvu cenu.”
A.A. iesniedzis arī 1989.gada 26.maijā Grodņas stacijas robežkontroles pārstāvja un muitas
darbinieka sastādīta akta Nr.000254 kopiju. Aktā norādīts, ka, pārbaudot PSRS pilsoņa A.A. J d.
bagāžu, kurš iebrauc PSRS, izņemti 100 pretpadomju plakāti Rembo III, propagandējoši
vardarbību un cietsirdību un 70 plakāti Commando. Par apskatē izņemto A.A. paskaidrojis, ka veic
ēlinga remontu un izmantos plakātus kā tapetes, lai aplīmētu sienas. Esot legāli iegādājies PTR un
labprātīgi uzrādījis muitas dienestam.
Bauskas novada pašvaldībā A.A. iesniedzis Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūras
prokurora, jaunākā tieslietu padomnieka Jurija Švēdes 2003.gada 27.maija slēdzienu, kurā vērtēts
jautājums par A.A. atzīšanu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Slēdzienā norādīts tālāk
minētais: Savā iesniegumā Totalitāro Režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijai A.A. lūdzis
piešķirt viņam nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un paskaidrojis, ka jau no
1973.gada propagandēja LR neatkarību, atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, literatūru,
uzsaukumus un citus izdevumus. Savā iesniegumā A.A. norādījis, ka nelegālā ceļā no Polijas esot
ievedis pretpadomju un reliģisko literatūru – Dudko „Pārrunas”, F.Eliots „Dzīves problēmu
risinājums”, A.Solžeņicina rakstus utt., pretpadomju plakātus Rembo III pret karu Afganistānā,
reliģiskas svētbildes, pasta kartiņas, reliģiskos kalendārus, plakātus, Bībeles un lūgšanu grāmatas.
Visu to izplatījis katoļu baznīcās. Nelegāli priesteriem un klerkiem izplatījis no cita patriota
saņemtās fotofilmas Mikrat 200, Mikrat 300. Rīgas Garīgā semināra prefekta lūgumā un uzdevumā
uz savu mājas adresi ielūdzis no ārzemēm teologus, lektorus un citus Latvijas Katoļu baznīcai ļoti
vajadzīgos speciālistus, kurus oficiālā ceļā toreiz nevarēja ielūgt. Savā iesniegumā A.A. minējis
arī citas savas darbības. Prokurors slēdzienā norādījis, ka pārbaudes gaitā no Latvijas Republikas
Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra saņēmis atbildi, ka tajā
nav dokumentu par to, ka A.A. ir bijis Latvijas PSR VDK štata, ārštata darbinieks vai informators.
Pārbaudes gaitā no Latvijas Republikas IeM Informācijas centra prokurors saņēmis atbildi, ka
A.A. nav agrāk sodīts. Pārbaudes gaitā prokurors no Latvijas Valsts arhīva saņēmis atbildi, ka
krimināllieta par A.A. notiesāšanu arhīvā glabāšanā nav nodota.
Slēdzienā norādīts, ka likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”
(redakcijā, kāda bija slēdziena sastādīšanas brīdī) 2.pantā noteikts:
(1) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri
Latvijas teritorijā laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1960.gada 31.decembrim:
1) piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmi militārajiem formējumiem
un šo režīmu administrāciju;
2) veicināja bruņoto un pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību
un riskējot ar savu brīvību un dzīvību;
3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi,
uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto
kārtību un ideoloģiju.
(2) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas Republikas iedzīvotāji,
kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam tika notiesāti
par politisko darbību vai pārliecību un ir reabilitēti.
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Prokurors slēdzienā konstatē, ka, ņemot vērā to, ka A.A. pēc 1961.gada 1.janvāra netika
notiesāts par politisko darbību vai pārliecību, nav likumīga pamata taisīt atzinumu par A.A.
atbilstību nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusam.
Bauskas novada pašvaldībā A.A. iesniedzis arī Latvijas Republikas Tiesībsarga 2013.gada
20.decembra vēstules Nr.6-2/536 kopiju. Šajā vēstulē Tiesībsargs, atbildot uz A.A. 2013.gada
24.oktobra iesniegumu, norādījis tālāk minēto: „Iesniegumā rakstījāt, ka nacionālās pretošanās
kustībā piedalījāties 1975. – 1988.gados, bet likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu” 2.panta pirmā daļa nosaka, ka par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami
Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz
1960.gada 31.decembrim piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu
militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju, veicināja bruņoto un pagrīdes pretošanās
cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību un riskējot ar savu brīvību un dzīvību,
propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi,
uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto
kārtību un ideoloģiju. Šī panta otrajā daļā noteikts, ka par nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no
1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam par savu politisko darbību vai pārliecību tika
notiesāti un ir reabilitēti vai piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem
piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko Reabilitācijas un specdienestu lietu
prokuratūra veikusi pārbaudi un sniegusi atzinumu Tieslietu ministrijai. Tā kā Jūsu darbības laiks
nacionālās pretošanās kustībā neatbilst likumā noteiktajam laika periodam, Tieslietu ministrija
sniedza negatīvu atzinumu sakarā ar Jūsu lūgumu noteikt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu.”
Bauskas novada domes Finanšu komitejas sēdē 2015.gada 23.aprīlī tika uzklausīts A.A.
viedoklis izskatāmajā jautājumā.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus, Bauskas novada dome nekonstatē nevienu no
likuma „Par nacionālas pretošanās kustības dalībnieka statusu” 2.pantā norādītajiem pamatiem, ko
varētu attiecināt uz A.A. un piešķirt viņam nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu. A.A.
nav iesniedzis nevienu no likuma „Par nacionālas pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.panta
pirmajā daļā minētajiem darbību nacionālās pretošanās kustībā apliecinošiem dokumentiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 2.pantu, 4.panta pirmo daļu,
Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Atteikt piešķirt A.A. (personas kods X) nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma
8.panta trešajai daļai dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Šo lēmumu saskaņā ar likuma „Par nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusu” 6.pantu un Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu var
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.aprīlī saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu –
piecas darba dienas no 2015.gada 18.maija līdz 2015.gada 19.maijam un no 2015.gada 25.maija
līdz 2015.gada 27.maijam.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
22.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – piecas kalendāra dienas no 2015.gada 18.maija līdz 2015.gada 19.maijam
un no 2015.gada 25.maija līdz 2015.gada 27.maijam.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

