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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 18.marta atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecsaules pamatskola” direktoram Egonam Brazauskim (personas kods x) par
ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Vecsaules pamatskolas izaugsmē un devumu izglītības jomas
attīstībā Bauskas novadā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalību biedrības „Reģionālo attīstības
centru apvienība” dibināšanā
Nacionālajā attīstības plānā (turpmāk - NAP) ir noteikta teritorijas policentriskā attīstība.
Valdībā apstiprinātā ES fondu nākamā plānošanas perioda programma 2014. līdz 2020.gadam
paredz, ka vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu varēs pretendēt tikai
modelī 9 plus 21 iekļautie centri „sadarbības projektos ar funkcionālajām teritorijām”. Piemēram,
tikai šiem centriem ir iespēja piekļūt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF)
finansējumam degradēto teritoriju revitalizācijai jeb atjaunošanai, ar ko domātas, piemēram, bijušo
rūpnīcu platības. Šim mērķim ir paredzēti ievērojami līdzekļi vairāk nekā 199 miljonu eiro apmērā.
Vēl 80 miljoni eiro no ERAF plānots ieguldīt uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā.
Nacionālās nozīmes attīstības centri ir deviņas republikas pilsētas, bet ar 21 reģionālās
nozīmes centru domātas bijušās rajonu centru pilsētas, kā arī Smiltene, Sigulda un Līvāni.
Biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk – LPS) ietvaros saskaņā ar LPS
statūtiem un LPS domes 2014.gada 9.decembra sēdē apstiprinātu nolikumu šobrīd darbojas
Reģionālo attīstības centru apvienība. Šīs apvienības darbības pamatmērķis ir veicināt reģionālo
attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru kopīga viedokļa
gatavošanu un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos
aktos, kas skar apvienības biedru intereses.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Reģionālo attīstības centru apvienības darbību un interešu
aizstāvību, reģionālās nozīmes centru pašvaldību domes ir atzinušas, ka nepieciešams izveidot
neatkarīgu biedrību „Reģionālo attīstības centru apvienība”, kura darbosies līdzīgi kā Lielo Pilsētu
Asociācija, kura pārstāv nacionālās nozīmes attīstības centrus – republikas pilsētas.
Paredzēts, ka biedrības galvenie mērķi būs: īstenot reģionālo attīstības centru ekonomisko
un tiesisko interešu aizsardzību; veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar pārējām Latvijas
pašvaldībām; veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar Latvijas Republikas,
starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām; veicināt reģionālo attīstības centru
attīstību; veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo,
trešo, ceturto un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Piedalīties biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā kā vienam no
dibinātājiem.
Pilnvarot Bauskas novada domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku parakstīt ar biedrības
„Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanu saistītos dokumentus.
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Par izmaiņām Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas sastāvā
Ievērojot, ka 2014.gada 5.decembrī ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Bauskas
novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāju Ģirtu Bernautu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un 2014.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350
„Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 36.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
ievēlēt par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas
priekšsēdētāju Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāju Māru Bauvari.
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Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļa projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2015.gada
4.martā saņemts biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta
pieteikums „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku integrācija sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzturēšana 2015.gadā”. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu multiplās sklerozes slimniekiem un viņu
ģimenes locekļiem, iesaistot svētku pasākumos un kopīgos izbraukumos, kopā pavadīt laiku, lai
šie cilvēki nejustos vientuļi un atstumti savā nelaimē.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

3.

Atbalstīt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas iesniegto
projektu „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku integrācija sabiedrībā un dzīves
kvalitātes uzturēšana 2015.gadā” un piešķirt tā realizācijai finansējumu 711 euro apmērā.
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
Kontroli par projekta realizāciju uzdot iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”.
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Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta” īstenošanai
2013.gada 29.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/062/020
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta” īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
2015.gadā aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā
2.kārta” īstenošanai 135 061 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši sešdesmit viens euro).
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gadā martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu
informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, lai nodrošinātu mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju aprīkojumu kvalitatīva mācību
procesa nodrošinājumam Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, tika
veikti iepirkumi elektronisko iepirkumu sistēmā:
1) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/56 „Stacionārie datori Capital ar programmatūru” 46 gab.,
iepirkuma summa 25 559,07 EUR;
2) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/59 „Datorprogramma Sound Forge Audio Studio 10” 1
gab., „Datorprogramma Vegas Pro 12” 1 gab., „Datorprogramma Sibelius 7 single-user
academic” 2 gab., kopējā iepirkuma summa 1263,88 EUR;
3) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/57 „Projektori” 41 gab., „Projekcijas ekrāni” 30 gab.,
kopējā iepirkuma summa 30 159,13 EUR;
4) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/60 „Multifunkcionālā iekārta A3 krāsaina” 2 gab.,
iepirkuma summa 8176,58 EUR;
5) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/58 „Multifunkcionālā iekārta A3 melnbalta” 5 gab.,
„Multifunkcionālā iekārta A4 melnbalta” 3 gab., „Printeris A4 melnbalts” 3 gab., kopējā
iepirkuma summa 18 235,04;
6) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/64 „Dokumentu kameras” 12 gab., iepirkuma summa
5546,64 EUR;
7) iepirkums ID Nr.BNADM/2015/62 „Multifunkcionālā iekārta A4 krāsaina” 3 gab.,
„Printeris A4 krāsains” 11 gab., „Multifunkcionālā iekārta A3 krāsaina” 1 gab., kopējā
iepirkuma summa 16 461,57 EUR.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai izglītības iestādēs, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1 apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2015.gadā ņemt aizņēmumu 105 402 EUR (viens simts pieci tūkstoši četri simti divi euro)
Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Bauskas novada izglītības iestāžu
informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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 26.martā

prot.Nr.6, 8.p.

Par Skolas un Stūrīšu ielas, Ceraukstes pagastā ielu apgaismojuma izbūves
ieceri
AS „Sadales tīkli” saskaņā ar SIA „Iecavnieks Elektro” izstrādāto būvprojektu „Jauna
elektropieslēguma izbūve TP-4930 „Ciemats”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.” veic
elektrotīklu rekonstrukciju, demontējot gaisvadu līnijas un ieguldot elektrības kabeļus tranšejās.
Ceraukstes ciema Skolas un Stūrīšu ielā apgaismojums atradās uz AS „Sadales tīkli” piederošajiem
elektrības stabiem. Pēc stabu demontāžas Ceraukstes pagasta ielas palika bez apgaismojuma.
Ceraukstes ciema iepriekš minētās ielas ir ar intensīvu satiksmi, bez nodalītiem gājēju celiņiem.
Skolas iela tiek izmantota visa ciema bērnu nokļūšanai uz Griķu pamatskolu.
SIA „Iecavnieks elektro” pēc Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde”
pasūtījuma ir izstrādājusi vienkāršotu tehnisko projektu „Apgaismojuma izbūve Skolas un Stūrīšu
ielā, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.”.
Iestāde „Ceraukstes pagasta pārvalde” apgaismojuma izbūvei atbilstoši vienkāršotajam
tehniskajam projektam ir veikusi tirgus izpēti (identifikācijas Nr.1-17/CPP-2015/1). Piedāvājumu
ar viszemāko cenu 13 857,94 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) iesniegusi
SIA „ELEKTROZEMGALE”. Tātad kopā ar pievienotās vērtības nodokli (2910,17 EUR)
apgaismojuma izbūvei nepieciešamā finansējuma apmērs ir 16 768,11 EUR. Bauskas novada
pašvaldības 2015.gada budžetā rezerves fondā apgaismojuma izbūves darbiem Ceraukstes ciema
Skolas un stūrīšu ielās bija iekļauts finansējums 17 545 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 „Ceraukstes pagasta pārvalde” no Bauskas
novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem finansējumu 16 768,11
apmērā apgaismojuma izbūves būvdarbiem Ceraukstes ciema Skolas un Stūrīšu ielās.
2. Atļaut iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam Viesturam Janševskim noslēgt ar
SIA „ELEKTROZEMGALE” līgumu par apgaismojuma izbūvi Ceraukstes ciema Skolas
un Stūrīšu ielā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
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Par nedzīvojamās telpas Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar Valentīnu Fjodorovu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.februārī saņemts V.F., personas kods x, iesniegums
kurā izteikts lūgums iznomāt nedzīvojamo telpu ēkā Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā friziera pakalpojumu sniegšanai.
Izskatot saņemto iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.F. no Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
struktūrvienībā „Lācītis” nomā nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 12 m² Kamardes ielā 1,
Uzvarā, Gailīšu pagastā Bauskas novadā friziera pakalpojumu sniegšanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienībā
„Lācītis” nedzīvojamā telpa ar kopējo platību 12 m² netiek izmantota iestādes pamatfunkcijas –
pirmsskolas izglītības programmas realizācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.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. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

Pagarināt ar V.F. iepriekš noslēgtā nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu par telpas
nomu Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktorei
E.Borkovskai veikt grozījumus noslēgtajā nedzīvojamās telpas nomas līgumā atbilstoši šā
lēmuma 1.punktā noteiktajam.
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Par nedzīvojamās telpas Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā nomas
līguma pagarināšanu ar A.V.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.februārī saņemts A.V., personas kods x, iesniegums
kurā izteikts lūgums iznomāt nedzīvojamo telpu ēkā Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā friziera pakalpojumu sniegšanai.
Izskatot saņemto iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.V. no Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
struktūrvienībā „Lācītis” nomā nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10 m2 Kamardes ielā 1,
Uzvarā, Gailīšu pagastā Bauskas novadā friziera pakalpojumu sniegšanai.
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienībā
„Lācītis” nedzīvojamā telpa ar kopējo platību 10 m2 netiek izmantota iestādes pamatfunkcijas –
pirmsskolas izglītības programmas realizācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.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. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

Pagarināt ar A.V. iepriekš noslēgtā nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu par telpas
nomu Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktorei
E.Borkovskai veikt grozījumus noslēgtajā nedzīvojamās telpas nomas līgumā atbilstoši šā
lēmuma 1.punktā noteiktajam.
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Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā
Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
2015.gada 16.janvāra vēstuli Nr.6-1/28 „Par dalību projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.
Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.
Bauskas novada pašvaldībai projekta „PROTI un DARI!” (turpmāk – projekts) īstenošanai
pieejamais finansējuma apmērs ir 161 112,60 EUR un sasniedzamais mērķa grupas jauniešu skaits
103 jaunieši līdz 2018.gada beigām. Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” ietvaros.
Projektā paredzētās darbības - nodrošināt programmas saturiskā vadītāja un mentora
piesaisti, mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, mērķa grupas jauniešu
profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi, informēšanas pasākumus, iesaistot
pašvaldības stratēģiskos partnerus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Īstenot projektu „PROTI un DARI!” no 2015.gada 5.maija līdz 2018.gada 30.decembrim.
2. Apstiprināt lēmuma pielikumu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā
pašvaldībā” un projekta kopējās izmaksas 161 112,60 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis
(Eiropas sociālā fonda (turpmāk - ESF) līdzfinansējums ir 100 % no attiecināmajām
izmaksām).
3. Nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta administratīvo ieviešanu, mērķa
grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, informēšanas pasākumus, iesaistot
pašvaldības stratēģiskos partnerus.
4. Nodrošināt no ESF projekta budžeta līdzekļiem:
4.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., 103 mērķa grupas jauniešu iesaisti
projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu viena līdz četru mēnešu garumā atbilstoši
izstrādātajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;
4.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas jauniešu
mentoru) piesaisti.
5. Projekta īstenošanā iesaistīt stratēģiskos partnerus: jauniešu biedrību „Apvienība JUMS”,
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” un „Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs”.
6. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija”
projektu
vadītāju
Jolantu
Lauvu
(tālr.63922400,
e-pasts:
jolanta.lauva@bauska.lv).
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā uz 6 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Bauskas Mākslas skolas materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Mākslas skola” ir sagatavojusi
priekšlikumus projekta „Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
pieteikuma izstrādei, lai nodrošinātu vizuālās mākslas izglītības izcilību un starptautisku
konkurētspēju, uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādes nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
Projektu plānots iesniegt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.
Bauskas Mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu ,,Vizuāli plastiskā
māksla”. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās
nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – izstādēs, konkursos,
festivālos, akcijās. Skolas uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības
pamatzināšanas un prasmes mākslā un sagatavot izglītojamos mākslas profesionālās vidējās
izglītības programmas apguvei.
Projektā paredzētās darbības – materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, t.sk. stacionāro datoru,
monitoru, planšetes un programmatūras iegāde vizuālās mākslas nodarbībām. Projekta kopējās
paredzamās izmaksas 6000 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk- PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2015.gada 27.martam iesniegt projekta „Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” iesniegumu Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – Fonds) izsludinātajā
projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 6000 EUR, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 100
% no attiecināmajām izmaksām.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju J.Lauvu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Paaudžu tilts”
projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 3.martā saņemts biedrības „Paaudžu tilts” iesniegums
par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde tautas deju
interešu grupu aktivitāšu dažādošanai” (turpmāk – Projekts) realizēšanai.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu Nr.06.6-11/15/156 par
Projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000013 iesnieguma apstiprināšanu. Projekta mērķis ir tautas
tērpu iegāde Bauskas novada pašvaldības Griķu pamatskolas 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju
kolektīviem.
Projekta kopējās izmaksas 3 939,07 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, 7
centi), no tām attiecināmās izmaksas ir 3 425,11 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 3082,59 EUR,
projekta iesniedzēja līdzfinansējums 342,51 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 513,96 EUR.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka atbalsta
intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Paaudžu tilts” projektu „Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde tautas
deju interešu grupu aktivitāšu dažādošanai”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 856,47 EUR (astoņi simti
piecdesmit seši euro, 47 centi) projekta īstenošanai no iestādes „Bauskas novada
administrācija” budžeta programmā „Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu
īstenošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Par pozitīvu sabiedrību”
projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.februārī saņemts biedrības „Par pozitīvu
sabiedrību” iesniegums par līdzfinansējuma nodrošināšanu 10 % apmērā projekta „Sabiedrisko
aktivitāšu atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā” (turpmāk – Projekts) realizēšanai.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Lauku atbalsta dienesta
Zemgales Reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu Nr.06.6-11/15/151 par
Projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000026 iesnieguma apstiprināšanu. Projekta mērķis ir tautas
tērpu iegāde Bauskas novada tautas deju ansamblim „Jandāls”.
Projekta kopējās izmaksas 7 768,92 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi
euro, 92 centi).
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka atbalsta
intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Par pozitīvu sabiedrību” projektu „Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un
dažādošana Bauskas novadā”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām
izmaksām jeb 776,89 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro, 89 centi) no iestādes
„Bauskas novada administrācija” budžeta programmā „Līdzfinansējums biedrībām ELFLA
un citu projektu īstenošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par līdzfinansējumu biedrībai „Bauskas rajona lauku partnerība”
Sekmīgai Latvijas ekonomikas attīstībai ir svarīga sakārtota uzņēmējdarbības vide reģionos,
tādēļ nozīmīga ir uzņēmumu un pašvaldību efektīva sadarbība un informācijas apmaiņa. Lai
sekmīgi virzītos uz šo mērķi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Jelgavas ražotāju
un tirgotāju asociācija organizē ikgadējo izstādi „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2015”, kas
norisināsies no 2015.gada 17.aprīļa līdz 18.aprīlim Zemgales Olimpiskajā centrā.
Pasākuma ietvaros norisināsies izstāde Zemgales Olimpiskajā centrā, Biznesa iespēju
forums, Zemgales „Latvijas labumi” parāde, kā arī plaša kultūras pasākumu programma. Biznesa
iespēju forums tiks veidots atbilstoši pašvaldību un uzņēmēju interesēm, piesaistot pārstāvjus no
Saeimas komisijām, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Komercbanku ekspertus un mediju pārstāvjus.
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk – biedrība) ir vietējo organizāciju
(pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas pārstāv iedzīvotāju
intereses un tā darbojas ar mērķi veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību un šajā
procesā aktīvi iesaista arvien jaunus novada iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus.
Bauskas novada pašvaldības un biedrības sadarbības ietvaros izstādē „Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2015” būs iespēja iepazīstināt apmeklētājus ar vietējo produkciju un pakalpojumiem,
parādīt Bauskas novada uzņēmējdarbības daudzveidību un izstāstīt savus veiksmes stāstus ļoti
plašai mērķauditorijai.
Dalības maksa izstādē ir 484 EUR, t.sk. PVN 21 %, kuru veido izmaksas 387,20 EUR par
ekspozīcijas laukumu 8 m2, par papildu aprīkojumu (galdiem) 36,30 EUR un par informācijas
ievietošanu izstādes katalogā 60,50 EUR. Finansējumu plānots nodrošināt no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalību izstādē „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2015” un nodrošināt dalības izmaksas
484 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro) apmērā no Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžeta līdzekļiem, ieskaitot tos biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
norādītajā kontā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par konkursa „Bauskas novada rota” nolikuma apstiprināšanu
Ievērojot konkursa „Bauskas novada rota” norises 2014.gadā rezultātu izvērtējumu un
konkursa vērtēšanas komisijas locekļu priekšlikumus un ierosinājumus, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Bauskas novada rota” nolikumu jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmuma pieņemšanas brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes 2014.gada
27.februāra lēmums „Par konkursa „Bauskas novada rota” nolikuma apstiprināšanu”.
Pielikumā:
1. Konkursa „Bauskas novada rota” nolikums uz 3 lp.
2. Konkursa „Bauskas novada rota” vērtēšanas kritēriji uz 4 lp.
3. Pieteikums konkursam „Bauskas novada rota” (paraugs) uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

Konkursa „Bauskas novada rota”
NOLIKUMS
Bauskā
2015.gada 26.martā

Nr.2
Vispārīgie jautājumi

I.

1. Konkurss „Bauskas novada rota” (turpmāk – Konkurss) ir Bauskas novada pašvaldības
organizēts konkurss Bauskas novada administratīvās teritorijas infrastruktūras un vides
attīstībai.
2. Konkurss ir ikgadējs.
II.

Konkursa mērķis un uzdevumi

3. Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu,
motivējot pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko sektoru,
uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. noskaidrot novada pašvaldības sakoptākos īpašumus atbilstoši nolikumā definētajām
nominācijām;
4.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā;
4.3. attīstīt iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;
4.4. popularizēt Konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
4.5. paust atzinību iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies novada pašvaldības teritorijas
infrastruktūras un vides pilnveidošanā.
III. Konkursa pretendentu pieteikšana
5. Pieteikt dalību konkursā var personīgi vērtējamā objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs,
vai citas fiziskas un juridiskas personas, iepriekš to saskaņojot ar pretendentu.
6. Katra pagasta pārvalde noteiktajos termiņos organizē pretendentu pieteikšanos savai
teritorijai atbilstošajām nominācijām. Bauskas pilsētā pieteikšanos organizē Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
7. Pieteikt dalību konkursā var jebkurš interesents atbilstoši nolikuma prasībām noteiktajās
nominācijās pagastu pārvaldēs, Bauskas pilsētā – pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
IV.

Konkursa nominācijas

8. Konkursā tiek piešķirta nominācija „Bauskas novada rota” šādās vērtējamo objektu
grupās:
8.1. individuālā dzīvojamā māja vai viensēta lauku teritorijā;
8.2. individuālā dzīvojamā māja pilsētas teritorijā;
8.3. daudzdzīvokļu māja;

8.4. uzņēmums (kapitālsabiedrība, komercuzņēmums, nevalstiska organizācija, biedrība u.c.);
8.5. pašvaldības iestāde;
8.6. lauksaimniecības uzņēmums;
8.7. konkursa komisija pēc saviem ieskatiem var piešķirt vēl vienu nomināciju „Bauskas
novada rota” par īpaši oriģinālu risinājumu objekta labiekārtošanā un attīstībā.
9. Konkursa nomināciju pretendenti tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem (1.pielikums).
V.

Konkursa norise

10. Pieteikumus konkursam jāiesniedz, aizpildot vienotu pieteikuma formu (2.pielikums),
atbilstošās pagastu pārvaldēs vai pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, LV-3901 personiski vai jānosūta pa pastu līdz 30.aprīlim (pasta zīmogs) vai
elektroniski.
11. Pretendentu, kas iepriekšējā gadā ieguvis kādu no Konkursa nominācijām, atkārtotai
dalībai konkursā var izvirzīt ne ātrāk kā pēc 3 gadiem.
12. Konkursa komisija veic pretendentu izvērtēšanu no 15.maija līdz 10.jūnijam.
13. Konkursa rezultātu kopsavilkums tiek sagatavots līdz 30.jūnijam.
14. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus
un fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
15. Konkursa komisija Konkursa rezultātu kopsavilkumu iesniedz Bauskas novada
administrācijas Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā publicēšanai presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
VI.

Konkursa komisija

16. Konkursa komisija darbojas šādā sastāvā:
16.1. komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
16.2. komisijas locekļi:
16.2.1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
16.2.2. Bauskas novada Būvvaldes darbinieks,
16.2.3. Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas darbinieks,
16.2.4. pagasta pārvaldes pārstāvis,
16.2.5. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes loceklis,
16.2.6. SIA „VIDES SERVISS” pārstāvis.
17. Bauskas novada administrācijas Kancelejas darbinieks veic Konkursa rezultātu
apkopošanu un nodrošina Konkursa komisijas noslēguma sēdes protokolēšanu.
VII.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana

18. Konkursa dalībnieki saņem novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
balvas.
19. Katras nominācijas ieguvējs saņem Bauskas novada atzinību – goda plāksni.
20. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti Bauskas novada svētkos.
21. Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz Konkursa noslēguma pasākumu.
22. Konkursa dalībniekiem tiek organizēta vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu
sakoptākajām sētām vai pagastiem.

Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums

Konkursa „ Bauskas novada rota”
vērtēšanas kritēriji
1. Nominācija „ Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja un viensēta lauku teritorijā”
Nr.p.k.

Kritēriji

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

Kopskats
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
9.
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
11.
Pastkastīte
12.
Īpašuma nosaukuma noformējums
13.
Dārza mēbeles
14.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
15.
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
Max punktu skaits

Maksimālais
punktu skaits
20
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
5
10
10
90

2. Nominācija „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja pilsētā”
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Kritēriji

Kopskats
Zāliens
Celiņi
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
u.c.)
6.
Mazās arhitektūras formas
7.
Ēku vizuālais stāvoklis
8.
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
9.
Karoga masts vai turētājs
10.
Pastkastīte
11.
Īpašuma nosaukuma noformējums
12.
Dārza mēbeles
13.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
14.
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
Max punktu skaits

Maksimālais
punktu skaits
20
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
5
10
10
85

3. Nominācija „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”
Maksimālais
punktu skaits
1.
Kopskats
20
2.
Automašīnu stāvvietas risinājumi
3
3.
Celiņi
3
4.
Zāliens
3
5.
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
5
6.
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
5
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
5
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
10
9.
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
5
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
3
11.
Ēkas vizītkarte (numura plāksne vai īpašuma nosaukuma
5
noformējums, kāpņu telpu kārtība, ziņojuma dēlis, īrnieku
saraksts u.c.)
12.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
10
13.
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
5
labiekārtošanā
14.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
5
15.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
10
risinājumi.
Max punktu skaits
97
Nr.p.k.

Kritēriji

4. Nominācija „Sakoptākais uzņēmums”
Nr.p.k.

Kritēriji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kopskats
Iebraucamais ceļš
Automašīnu stāvvietas risinājumi
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
u.c.)
Mazās arhitektūras formas
Ēku vizuālais stāvoklis
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
Ēkas vizītkarte (numura plāksne vai uzņēmuma nosaukuma
noformējums (reklāma), ziņojuma dēlis, zīmols, karoga masts
vai turētājs u.c.)
Uzņēmuma iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana

8.
9.
10.
11.

13.
14.

2

Maksimālais
punktu skaits
10
5
3
3
3
5
5
5
10
5
5

5
10

Mārketings uzņēmuma tēla, atpazīstamības veidošanā vai
produkcijas, darbības reklamēšanā
16.
Ēku un apkārtnes efektīva apsaimniekošana
17.
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
labiekārtošanā
18.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
19.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
risinājumi.
20.
Saimnieciskajā darbībā izmantotās modernās tehnoloģijas
Max punktu skaits
15.

5
5
5
5
10
5
109

5. Nominācija „Sakoptākā pašvaldības iestāde”
Nr.p.k.

Kritēriji

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

Kopskats
Automašīnu stāvvietas risinājumi
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
u.c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
8.
Ēku vizuālais stāvoklis
9.
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
11.
Ēkas vizītkarte (numura plāksne vai iestādes nosaukuma
noformējums, ziņojuma dēlis, zīmols u.c.)
12.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
13.
Ēku un teritorijas efektīva apsaimniekošana
14.
ES projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā infrastruktūras
labiekārtošanā
15.
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
16.
Īpašuma apzaļumošanas un labiekārtošanas inovatīvi
risinājumi.
Max punktu skaits

Maksimālais
punktu skaits
10
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
10
5
5
5
10
87

6. Nominācija „Sakoptākais lauksaimniecības uzņēmums”
Nr.p.k.

Kritēriji

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

Kopskats
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi
u.c.)
3

Maksimālais
punktu skaits
10
5
3
3
5
5

Mazās arhitektūras formas
Ēku vizuālais stāvoklis
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
11.
Pastkastīte
12.
Īpašuma nosaukuma noformējums
13.
Mārketings uzņēmuma tēla, atpazīstamības veidošanā vai
produkcijas, darbības reklamēšanā
14.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
15.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vizuālais vērtējums
(ceļmalu, meliorācijas grāvju sakoptība u.c.)
16.
ES projektu līdzekļu piesaiste saimniecības attīstībā
17.
Videi draudzīga saimniekošana
18.
Īpašuma labiekārtošanas un attīstības inovatīvi risinājumi.
19.
Saimnieciskajā darbībā izmantotās modernās tehnoloģijas
20.
Uzņēmuma iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs
Max punktu skaits
7.
8.
9.

Domes priekšsēdētājs
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5
5
5
3
3
3
5
10
5
5
5
10
5
5
105

2.pielikums
PIETEIKUMS KONKURSAM
„BAUSKAS NOVADA ROTA”

Pieteicējs:

__________________________________________________,
Pieteicēja vārds, uzvārds
_____________________________________________________________

Uzņēmuma, iestādes nosaukums
_____________________________________________________________

Tālruņa Nr., e-pasts

Izvirzītais īpašums: __________________________________________________,
Īpašuma adrese
____________________________________________________________,

Īpašnieks vai apsaimniekotājs
___________________________________________________________________

Tālruņa Nr., e-pasts

Nominācija:







individuālā dzīvojamā māja vai viensēta lauku teritorijā;
individuālā dzīvojamā māja pilsētas teritorijā;
daudzdzīvokļu māja;
uzņēmums;
pašvaldības iestāde;
lauksaimniecības uzņēmums.

Pieteikums jāiesniedz sava pagasta pārvaldē vai Bauskas pilsētā – Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1 līdz 30.aprīlim.

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 26.martā

prot.Nr.6, 17.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu mājas teritorijas
labiekārtošana „Lauktehnika 23”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.”
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Lauktehnika 23”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus,
kas uzlabotu ciema kopējo tēlu un radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
Dzīvokļu apsaimniekotāja SIA „JOS” 2015.gada 6.martā ir iesniegusi projekta iesniegumu
„Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana „Lauktehnika 23”, Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov.” par kopējo summu 7643,15 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro, 15
centi). Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu
atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošo noteikumu Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”
1.punktam, kas nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.3., 9.3.
apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 4015,91 EUR (četri tūkstoši piecpadsmit euro, 91 cents) apmērā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Lauktehnika 23”, Rītausmās, Īslīces pag., Bauskas nov.,
kadastra apzīmējums 4068 002 0608, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, tai skaitā:
1.1. bērnu rotaļu laukuma izbūvei 3116,38 EUR;
1.2. parka soliņu uzstādīšanai 592,96 EUR;
1.3. atkritumu konteineru laukuma izbūvei 306,57 EUR.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu 4015,91 EUR (četri tūkstoši piecpadsmit
euro, 91 cents) nodrošināt no iestādei „Bauskas novada administrācija” sadaļā „Teritoriju
apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot veikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas atzinums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs
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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 26.martā

prot.Nr.6, 18.p.

Par atteikumu saskaņot pieturvietu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 22.janvārī saņemts SIA „AIVA auto”, reģistrācijas
Nr.53603003311, iesniegums „Par pieturvietu maiņu Bauskas pilsētas teritorijā”.
Iesniegumā izteikts lūgums atļaut pasažieru uzņemšanai kā pieturvietu izmantot laukumu
pie SIA „Hotel ABC Bauska”, neizmantojot Bauskas autoostas pakalpojumus. Iesniegumā
norādīts, ka tas būtu tuvu Bauskas autoostai un līdz ar to ērti pasažieriem, kuri izmanto Bauskas
autoostas pakalpojumus. Iesniegumā paskaidrots, ka sakarā ar finansiālajām grūtībām, kas radušās
sakarā ar Ministru kabineta 2012.maija noteikumiem Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, SIA „AIVA auto” ir grūtības norēķināties ar
SIA „Bauskas AO” par autoostas izmantošanas pakalpojumiem.
Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” (turpmāk – noteikumi Nr.634) 9.punkts noteic,
ka reģionālās nozīmes autobusu maršrutā pārvadātājs nodrošina pasažieru iekāpšanu autobusā un
izkāpšanu no tā autoostā vai autobusu kustības sarakstā norādītajā pieturvietā.
Noteikumu Nr.634 9.punkts noteic, ka apdzīvotā vietā pieturvietu ārpus autoostas nosaka
pasūtītājs pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību. Skaidrojums terminam „pasūtītājs” sniegts
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 1.panta 5.punktā: pasūtītājs - valsts vai pašvaldība,
kas savas kompetences ietvaros organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Zemgales plānošanas reģiona teritorijā reģionālos vietējās nozīmes maršrutu tīklus pārzina
un sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē Zemgales plānošanas reģions, līdz ar to
saskaņošanas procedūru ar pašvaldību, atbilstoši noteikumu Nr.634 9.punktam, ir jāveic
pasūtītājam – Zemgales plānošanas reģionam, nevis pārvadātājam – SIA „AIVA auto”.
Tomēr, ievērojot Administratīvā procesa likuma 4.pantā ietvertos administratīvā procesa
principus, kā arī procesuālās ekonomijas principu, Bauskas novada pašvaldībā SIA „AIVA auto”
iesniegums par pieturvietas ārpus autoostas saskaņošanu tiek izskatīts pēc būtības.
Turklāt, Bauskas novada pašvaldībā ir saņemta Zemgales plānošanas reģiona 2015.gada
22.janvāra vēstule Nr.15/4-1/5 „Par pārvadātāja SIA „AIVA auto” pieturvietas noteikšanu
Bauskā ārpus Bauskas autoostas”. Šajā vēstulē Zemgales plānošanas reģions izsaka atbalstu
SIA „AIVA auto” iecerei.
Jautājumu par pieturvietas saskaņošanu izskatīja Vides un attīstības komiteja 2015.gada
12.februāra un 12.marta sēdēs, kā arī apvienotajā komiteju sēdē 2015.gada 19.februārī.
Pirms Vides un attīstības komitejas 2015.gada 12.februāra sēdes SIA „AIVA auto” tika norādīts
uz nepieciešamību iesniegt nekustamā īpašuma, kurā paredzēts izveidot pieturvietu, īpašnieka
piekrišanu pieturvietas izveidošanai.
SIA „AIVA auto” iesniedza vienošanos, kas 2015.gada 9.februārī noslēgta starp
SIA „AIVA auto” un SIA „Hotel ABC Bauska”. Vienošanās paredz, ka SIA „AIVA auto”,
veicot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, pasažieru

uzņemšanai un izlaišanai, ir tiesības bez maksas izmantot SIA „Hotel ABC” piederošās viesnīcas
autotransporta stāvlaukumu tās priekšpusē (tā vienošanās tekstā).
Iepazīstoties ar informāciju par nekustamo īpašumu „Slimnīcas iela 7” (kadastra Nr.4001
004 0170, adrese: Slimnīcas iela 7, Bauska, Bauskas nov.), kas iekļauta Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000071037, redzams,
ka šā nekustamā īpašuma īpašniece ir SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”. Šobrīd
šīs sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukums ir SIA „Hiponia”. Zemesgrāmatā atzīmes par
to, ka SIA „Hotel ABC Bauska” būtu jebkādas tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, nav
reģistrētas.
SIA „AIVA auto” tika aicināta iesniegt nekustamā īpašuma „Slimnīcas iela 7” īpašnieka
SIA „Hiponia” piekrišanu pieturvietas izveidošanai. Līdz šim brīdim šāds dokuments Bauskas
novada pašvaldībā nav saņemts.
Turklāt, Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000071037 II.daļas 2.iedaļas 9.1.punktā ietverta šāda satura atzīme:
noteikts aizliegums bez Latvijas Republikas Finanšu ministrijas rakstiskas piekrišanas īpašumu
atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Šī atzīme veikta ar tiesneses Intas
Orlickas 2014.gada 10.februāra lēmumu, kam pamatā ir 2013.gada 2.decembra hipotēkas līgums
Nr.K/A/F13/1067.
Minētie apstākļi vien jau ir pietiekams pamats atteikumam saskaņot pieturvietas
izveidošanu nekustamajā īpašumā „Slimnīcas iela 7”.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 10.martā saņemts SIA „Bauskas AO” iesniegums
„Par SIA „AIVA auto” iesniegumu noteikt pieturvietu ārpus Bauskas AO”. Iesniegumam
pievienota valsts SIA „Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) 2015.gada 5.marta vēstule
Nr.6-2/664 „Par autoostas pakalpojumu apmaksu”. ATD sniegusi skaidrojumu par autoostas
pakalpojumu apmaksas kārtību,. ATD norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 15.maija
noteikumiem Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma
tarifu” (turpmāk – noteikumi Nr.341) 2.1.apakšpunktu, pārvadātājam kompensē zaudējumus,
kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma izpildi saistītās nepieciešamās
izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus. Tā kā izdevumi, kas radušies saistībā ar autoostu
pakalpojumu izmantošanu, ir tieši saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma
izpildi, tad minētie izdevumi ir iekļaujami kopējos zaudējumos, kas kompensējami pārvadātājam.
ATD norāda arī, ka izdevumi par autoostu pakalpojumiem ir kompensējami pilnā apmērā.
Tātad SIA „AIVA auto” apgalvojums, ka finansiālās grūtības pārvadātājam rada
maksājumi SIA „Bauskas AO” par autoostas pakalpojumiem, nav pamatots.
SIA „AIVA auto” pārstāvja Agra Lazdiņa viedoklis izskatāmajā jautājumā tika uzklausīts
šajā lēmumā minētajās Bauskas novada domes komiteju sēdēs.
Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 9.punktu, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 62.panta
pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, 67.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atteikt SIA „AIVA auto” saskaņojuma sniegšanu pieturvietas izveidošanai ārpus
Bauskas autoostas SIA „Hiponia” piederošajā nekustamajā īpašumā „Slimnīcas iela 7”,
Nr.4001 004 0170, adrese: Slimnīcas iela 7, Bauska, Bauskas nov.).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt šo lēmumu SIA „AIVA auto” (ierakstītā pasta sūtījumā), valsts SIA „Autotransporta
direkcija” un Zemgales plānošanas reģionam kā vienkāršus pasta sūtījumus.

2

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša
laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

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 26.martā

prot.Nr.6, 19.p.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Bauskas novada dome ir saņēmusi Transportlīdzekļu izsoles komisijas 2015.gada 17.marta
izsoles 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 izsoles komisija. 2015.gada
17.martā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika pārdoti šādi Bauskas novada transportlīdzekļi:
GAZ 66, valsts reģistrācijas numurs AR 1734, 1988.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 600
EUR); JUMZ, valsts reģistrācijas numurs T1069LC, 1991.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena
1400 EUR).
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt 2015.gada 17.marta izsoles rezultātus par šādu Bauskas novada transportlīdzekļu: GAZ
66, valsts reģistrācijas numurs AR 1734, 1988.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 600 EUR);
JUMZ, valsts reģistrācijas numurs T1069LC, 1991.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1400
EUR) pārdošanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.6, 20.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu nodošanu
lietošanā domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” komisija pēc
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Alvja Feldmaņa lūguma veica kontroles
mērījumus faktiskajam degvielas patēriņam transportlīdzeklim Audi A4 ar valsts numuru
GT 6484, kas ar Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu nodots lietošanā domes
priekšsēdētāja vietniekam.
Pārbaudot degvielas patēriņu atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem, tika konstatēts,
ka faktiskais degvielas patēriņš ir 12 litri uz 100 km. Pārbaudes rezultāti fiksēti 2015.gada 5.marta
aktā „Par degvielas normas noteikšanu”.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus” 7.1.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā esošo transportlīdzekļu nodošanu lietošanā domes priekšsēdētāja vietniekam un
pašvaldības izpilddirektoram” šādu grozījumu:
aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli „8,00” ar skaitli „12.00”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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prot.Nr.4, 7.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu nodošanu
lietošanā domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram
(ar 26.03.2015.grozījumiem)
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.2 panta piekto daļu un Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus” 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.Spriņķe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.

Lai veiktu amata pienākumus, nodot Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošos
transportlīdzekļus līdz 2017.gada 30.jūnijam individuālā lietošanā, nosakot degvielas
patēriņa limitus mēnesī un transportlīdzekļu stāvvietas:
Transportlīdzekļa Lietotājs
Limits
marka (reģ. Nr.)
(litri)
AUDI A4
Domes
GT 6484
priekšsēdētāja
160
vietnieks
SUBARU
Pašvaldības
LEGACY
izpilddirektors
120
GO 1107

2.

Uz 100 Transportlīdzekļa
km/l
stāvvieta
garāža Uzvaras
12,00
ielā 3A, Bauskā

10,00

garāža Uzvaras
ielā 3A, Bauskā

Noteikt, ka 1.punktā minētajiem transportlīdzekļu lietotājiem jāievēro Bauskas novada
domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 6.,
7.3, 7.4., 7.6., 7.10., 7.11., 7.12. un 13.punktā noteiktais.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.6, 21.p.

Par pašvaldības īpašuma „Bauskas pils”, Bauskā kafejnīcas
telpu grupas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašuma „Bauskas pils”, adrese: „Bauskas pils”, Bauska,
Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0138, sastāvā esošajā pils jaunajā daļā, būves kadastra
apzīmējums 4001 003 0138 001, ir izbūvētas kafejnīcas telpas, telpu grupas kadastra apzīmējums
4001 003 0138 006.
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Bauskas pils muzeja iekārtošanai” atbalstīta Bauskas pils muzeja kafejnīcas iekārtošana.
Lai uzlabotu tūristu apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumu Bauskas
pils kafejnīcas telpās, kafejnīcas telpas nododamas iznomāšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 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.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamā īpašuma „Bauskas pils”, adrese: „Bauskas
pils”, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, kadastra Nr.4001 003 0138, pils jaunās daļas
kafejnīcas telpas, nedzīvojamo telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0138 006,
ar kopējo platību 242,8 m2.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt Bauskas pils kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoli nomnieka
noskaidrošanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei Inetai Ruhockai.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
2015.gada 31.martā izbeidzas ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „VIDES SERVISS” noslēgtā deleģēšanas līguma termiņš. Ar minēto deleģēšanas līgumu SIA
„VIDES SERVISS” deleģēti likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
pašvaldības funkcijā ietilpstošie pārvaldes uzdevumi: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana,
ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumu;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana.
2015.gada 31.decembrī izbeigsies arī ar SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 8.augustā
noslēgtais līgums par atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Pārvaldes uzdevumu izpildi kapitālsabiedrība veic Bauskas novada administratīvās
teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastu
teritoriālajās iedalījuma vienībās. Pašvaldības teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas darbus SIA
„VIDES SERVISS” veic visā Bauskas novada teritorijā, izņemot Īslīces pagasta teritoriju.
Bauskas pilsētā SIA „VIDES SERVISS” veic teritoriju (parki, skvēri un zaļās zonas)
uzturēšanas un ierīkošanas darbus, kapsētu uzturēšanu un izveidošanu; pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanas darbus, kārtējos remontus un nodrošina ziemas uzturēšanas darbus.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai daļai publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, pašvaldība veic iepirkuma procedūras, lai
nodrošinātu pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu. Publisko iepirkumu likumu nepiemēro
(Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts), ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas
institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus
atbilst šādiem kritērijiem:
1) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības
ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus);
2) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju
kontrolējošie pasūtītāji;
3) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu. No iepriekšminētā normatīvā akta izriet, ka pašvaldībai, nododot kapitālsabiedrībai
uzdevumu saistībā ar pašvaldības autonomo funkciju, ir jāvērtē kapitālsabiedrības darbības
efektivitāte, nodrošinot deleģētā uzdevuma izpildi.
Pašvaldībai, nododot uzdevumus saistībā ar pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu,
jāveic izvērtējums par efektīvākajiem funkciju īstenošanas veidiem. Neizvērtējot
kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un pārvaldes uzdevumu veikšanas alternatīvus risinājumus,
pastāv risks, ka pašvaldība iegādājas pakalpojumus no kapitālsabiedrības par paaugstinātu cenu,
ļaujot kapitālsabiedrībai gūt peļņu no pašvaldības deleģētā uzdevuma veikšanas, un tādejādi
nesaimnieciski rīkoties ar pašvaldības finanšu līdzekļiem.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešajā daļā un 88.pantā ir noteikti kritēriji,
kuriem iestājoties, pašvaldība drīkst iesaistīties komercdarbības veikšanā, t.i., pašvaldību
izveidotajām kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus mērķus, kas neizriet no pašvaldību
autonomajām funkcijām. Publiska persona komercdarbību var veikt tikai: [1] jomā, kurā tirgus
nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu; [2] nozarē, kurā pastāv dabiskais
monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; [3] stratēģiski
svarīgā nozarē; [4] jaunā nozarē; [5] nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli
kapitālieguldījumi; [6] nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt
augstas kvalitātes standartu.
Komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina
kapitālsabiedrību. No iepriekšminētajām tiesību normām izriet, ka pašvaldības komercdarbības
veikšana ir pieļaujama tikai, ja vienlaikus iestājas šādi nosacījumi: [1] lai pašvaldība varētu
sasniegt mērķus, kas izriet no tās autonomajām funkcijām; [2] ja pašvaldība ir guvusi pārliecību,
ka komercdarbība ir efektīvākais veids, kā šos mērķus sasniegt; [3] pašvaldības komercdarbība
netraucē attīstīt privātā kapitāla darbību pašvaldībā, kas ir visas Latvijas tautsaimniecības attīstības
interesēs.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Pagarināt ar SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 11.aprīlī noslēgtā pašvaldības uzdevumu
deleģēšanas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Noteikt, ka ir izveidojama darba grupa, kuras darbības mērķi ir šādi:
2.1. izvērtēt pašvaldības autonomās funkcijas – „gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību” efektīvāku izpildi. (vai šīs funkcijas nodrošināšanai
izmantojams ārpakalpojums, veicot iepirkumus, uzdevumu izpildei, vai turpināms
deleģējums SIA „VIDES SERVISS”);
2.2. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta prasībām izvērtēšana;
2.3. novērtēt SIA „VIDES SERVISS” līdzšinējo darbību pašvaldības uzdoto deleģēto uzdevumu
veikšanā (kvalitāte, pieejamība);
2.4. izvērtēt SIA „VIDES SERVISS” deleģēto uzdevumu pakalpojumu kalkulācijas un to
samērību ar šādu pakalpojumu izmaksām brīvajā tirgū;
2.5. izvērtēt vai SIA „VIDES SERVISS” darbība, veicot pašvaldības deleģētos uzdevumus, tajā
skaitā, apsaimniekojot sadzīves atkritumus, ir ekonomiska;
2.6. veikt ekonomisko izvērtējumu un salīdzināšanu ar pārvaldes uzdevumu veikšanas
alternatīviem risinājumiem.
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3. Darba grupu izveidot šādā sastāvā:
3.1. darba grupas vadītājs: Alvis Feldmanis – domes priekšsēdētāja vietnieks;
3.2. darba grupas locekļi:
Jānis Kalinka – pašvaldības izpilddirektors
Uldis Kolužs – domes deputāts
Aivija Kursīte – domes deputāte
Modris Mākulēns – Juridiskās nodaļas vadītājs
Aleksandrs Novickis – domes deputāts
Sarmīte Oļehnoviča – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
Mārtiņš Ruža – domes deputāts
Mārtiņš Vilciņš – Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
4.

Noteikt darba grupas darbības termiņu – 2015.gada 30.jūnijs.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.6, 23.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos G.R. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092
013 0106 Vecsaules pagastā
Ar Valsts zemes dienesta 2009.gada 23.septembra lēmumu G.R. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „x”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.4092 013 0106, zemes vienība 8,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes
vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0106.
Zemes vienības nav apbūvētas.
G.R. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Latvijas Hipotēku un zemes banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku,
kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
2.punktu,
likuma
„Par
pašvaldībām”
21.panta
pirmās
daļas
27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka G.R., personas kods x, dzīvesvietas adrese: „Lauktehnika 17”-x, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 8,97 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes vienību 0,86 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0106, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās

2.

3.

4.

5.

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.
Noteikt, ka G.R. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 8,97 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes vienību 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
013 0106, un šīs tiesības izlietojamas trīs mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas, tas ir, līdz
2015.gada 26.jūnijam.
Noteikt, ka gadījumā, ja G.R. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 8,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes
vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0106 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja G.R. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar G.R. zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.R. iesniegums ar lūgumu dzēst Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ierakstu par pašvaldības īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
„X”, kadastra Nr. X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā.
Izskatot A.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 1,1874 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un ēkām uz tās: vienstāva dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu X ar
trīs dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.407 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Codes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie divi dzīvokļi „X” dz.1 un dz.3 un mājai piesaistītā zemesgabala
1,1874 ha platībā 1115/1643 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.407-1 un 407-3 pieder A.P.
Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis „X” dz.2 un mājai piesaistītā zemesgabala 1,1874 ha
platībā 528/1643 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.475-2 pieder A.R.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder A.P. un A.R., tad
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību
dzēšanai uz nekustamo „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4052 009 0185.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”,
Codes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 1,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkām uz tās: divstāvu dzīvojamās mājas ar
būves kadastra apzīmējumu X 001 ar četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Codes pagasta padomes
vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,46 ha platībā
456/2054 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder I.D. un D.D – katram ½ domājamās daļas.
Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,46 ha platībā
468/2054 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.X pieder M.P. (bij. x).
Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,46 ha platībā
576/2054 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.X pieder E.G.
Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,46 ha platībā
554/2054 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.X pieder S.P..
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder I.D., D.D., M.P., E.G. un
S.P., tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību
dzēšanai uz nekustamo „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 1,051 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkām uz tās: divām dzīvojamām mājām ar
būves kadastra apzīmējumiem X un X ar sešiem dzīvokļu īpašumiem, šķūņa ar būves kadastra
apzīmējumu X un pagrabs ar būves kadastra apzīmējumu X
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051 ha
platībā 7466/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder T.I.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051 ha
platībā 604/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder T.I.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051 ha
platībā 467/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder T.I.
Dzīvojamā mājā „X 1” esošais dzīvoklis „X 1”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051
ha platībā 925/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1a pieder V.T.
Dzīvojamā mājā „X 1” esošais dzīvoklis „X 1”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051
ha platībā 409/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder V.T.
Dzīvojamā mājā „X 1” esošais dzīvoklis „X 1”, dz.x, mājai piesaistītā zemesgabala 1,051
ha platībā 513/10384 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X pieder T.I.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X pilnībā pieder T.I. un V.T., tad pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.

2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2
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prot.Nr.6, 27.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „2.iec. meh.darbn.
autobusu garāža 30”, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 11.martā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„2.iec. meh. darbn. autobusu garāža 30”, Gailīšu pagastā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „2.iec. meh. darbn. autobusu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4060 002 0126, sastāv no zemes vienības 0,0878 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 002 0126 un garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 4060 002 0126 001;
nekustamais īpašums „2.iec. meh. darbn. autobusu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4060 002 0126, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000429945.
Gailīšu pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „2.iec. meh. darbn.
autobusu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov., nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju
realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „2.iec. meh. darbn. autobusu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 002 0126, kas sastāv no zemes vienības 0,0878 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 002 0126 un garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 4060 002 0126 001.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
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prot.Nr.6, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vēsmiņu lauks”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.februārī saņemts SIA „Zeltezeri” iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 9-1/589), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Vēsmiņu
lauks”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Zeltezeri” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais
īpašums „Vēsmiņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 001 0087, sastāv no zemes
vienības 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0087 un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000534994. Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par
starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” noteikts, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4052 001 0087 ir starpgabals.
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 nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
SIA „Zeltezeri” nekustamā īpašuma „Kaktusi”, kadastra Nr.4052 001 0101 zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4052 001 0100 piegul pašvaldības īpašumam „Vēsmiņu lauks”.
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 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Vēsmiņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 001
0087, kas sastāv no zemes vienības 2,08 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 001 0087.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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prot.Nr.6, 29.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ceļtekas”,
Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.martā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Ceļtekas”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Ceļtekas”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 005 0008, sastāv no zemes vienības 3,01 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008;
nekustams īpašums „Ceļtekas”, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 005 0008, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.1000 0011 5147.
Ceraukstes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Ceļtekas”
nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4050 005 0008 Ceraukstes pagastā iznomāšanu” zemes vienība 3,01 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0008 līdz 2017.gada 31.oktobrim iznomāta sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” un noteikts, ka pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs
var vienpusēji izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku
gadījumā, ja Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” 2012.gada 24.jūlijā
noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.3-39/4050-20 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste
AGRO” par zemes vienības 3,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008 nomu.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Ceļtekas”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 005 0008, kas sastāv
no zemes vienības 3,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0008.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
uzteikumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” par 2012.gada 24.jūlija
zemes nomas līguma Nr.3-39/4050-20 izbeigšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.6, 30.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upītes”,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā izteikts
priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Upītes”, Brunavas
pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0020,
sastāv no zemes vienības 0,1930 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0020;
nekustams īpašums „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0020,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 2768.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Upītes” nav
nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0020, kas sastāv
no zemes vienības 0,1930 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0020.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt
atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.februārī saņemts Ž.R. Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības „Ķērpji” iesniegums (reģistrēts ar Nr.632), kurā tiek lūgts iznomāt zemes
vienību 4,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas novada
domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas
pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu” zemes vienība 4,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X 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.februāra līdz 2015.gada 11.martam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas 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 Ž.R. Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, reģistrācijas Nr.43601008280,
juridiskā adrese: „Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 4,01 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ž.R. Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
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prot.Nr.6, 33.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Ceraukstes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 4.martā saņemts S.K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.290), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu” zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X 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 6.marta līdz 2015.gada 20.martam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes 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 S.K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV3901, zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2015. 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 S.K. 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Pasta ielā 8, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pasta ielā 8, Bauskā, kadastra
Nr. 4001 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību 676 m², kadastra apzīmējums 4001
004 0126, dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4001 004 0126 001 un diviem šķūņiem, kadastra
apzīmējumi Nr. 4001 004 0126 002 un 4001 004 0126 004. Ēkas iepriekš izmantoja SIA „Bauskas
namsaimnieks” materiālu noliktavas vajadzībām, tās ir sliktā tehniskā stāvoklī, to atjaunošana
prasītu ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekļus un tāpēc ir lietderīgāk šo nekustamo īpašumu
atsavināt. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums pašvaldības 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
8, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību 676 m²,
kadastra apzīmējums 4001 004 0126, dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4001 004
0126 001 un diviem šķūņiem, kadastra apzīmējumi Nr. 4001 004 0126 002 un 4001 004
0126 004.
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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Bauskā
2015.gada 26.martā

prot.Nr.6, 36.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta ielā 2A, Bauskā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pasta ielā 2A, Bauskā, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 473 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0172 un garāžas ēkas,
kadastra apzīmējums 4001 004 0172 001. Garāžas ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, to atjaunošana
prasītu ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekļus un tāpēc ir lietderīgāk šo nekustamo īpašumu
atsavināt. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums pašvaldības 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 iela
2A, Bauskā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0172, ar platību
473 m² un garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 4001 004 0172 001.
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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.6, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1,
Plūdoņa ielā 15, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „VIDES SERVISS” iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.1, Plūdoņa ielā 15, Bauskā.
Izskatot SIA „VIDES SERVISS” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.1, Plūdoņa ielā 15,
Bauskā ar platību 50,6 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, Plūdoņa iela 15, Bauska, Bauskas nov., ar kopējo platību 50,6 m², dzīvojamās mājas,
palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0116, ar platību 507 m², 506/2972
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.1, Plūdoņa iela 15, Bauska, Bauskas nov. ar kopējo platību 50,6 m², dzīvojamās mājas,
palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0116, ar platību 507 m², 506/2972
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.6, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 8, Rīgas
ielā 17, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „VIDES SERVISS” iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.8, Rīgas ielā 17, Bauskā.
Izskatot SIA „VIDES SERVISS” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.8, Rīgas ielā 17,
Bauskā ar platību 40,9 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.8, Rīgas iela 17, Bauska, Bauskas nov. ar kopējo platību 40,9 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0124, ar platību 1551 m², 409/3589 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.8, Rīgas iela 17, Bauska, Bauskas nov. ar kopējo platību 40,9 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0124, ar platību 1551 m², 409/3589 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Raiņa
ielā 5, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.7, Raiņa ielā 5, Dāviņos, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas
dzīvoklis Nr.7, Raiņa ielā 5, Dāviņu pagastā ar platību 32,7 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots,
nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu
līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.7, Raiņa iela 5, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 32,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0188, ar platību 2997 m²,
327/3475 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.7, Raiņa ielā 5, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 32,7 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0188, ar platību 2997 m², 327/3475 domājamās
daļas
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 7,
Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.7, Bauskas ielā 7, Dāviņos, Dāviņu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts trīsistabu
dzīvoklis Nr.7, Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā ar platību 74,2 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots,
nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu
līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.7, Bauskas ielā 7, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 74,2 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m²,
742/16978 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.7, Bauskas ielā 7, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 74,2 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 742/16978
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.6, 41.p.

Par dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I.B., dzīvesvieta: „Jumpravas 4”-X, Jumpravas,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”X, Jumpravas, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2014.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienota Mežotnes pagasta pārvaldes 25.02.2015.izziņa Nr.1-5/46 „Par
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ģimene īrē dzīvokli „Jumpravas 4”-X, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums
noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei I.B.2015.gada 23.februārī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 33,26 EUR.
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 „Jumpravas 4”-X, Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar I.B., personas kods X, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar I.B. 05.12.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X,
Jumpravas, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.900091162X, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par dzīvojamās telpas „Centrs 17”-X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.K., dzīvesvieta: „Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces
pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas „Centrs 17”-X, Pastališķi,
Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2015.gada 28.februārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” X.02.2015.izziņa Nr.3 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot A.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.K. īrē dzīvokli „Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
28.februārim.
Dzīvojamās telpas „Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
2.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A.K. 2015.gada X. februārī 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 „Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar A.K., personas kods X, līdz 2015.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.K. 05.09.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Centrs 17”-X,
Pastališķi, Īslīces 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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 26.martā

prot.Nr.6, 44.p.

Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Vecsaules pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada ...martā saņemts K.P., pēdējā dzīvesvieta: „X”-8,
Vecsaules pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo platību „Kūdra 2” -X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada
14.oktobra lēmumu „Par K.P. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā persona, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no
ieslodzījuma vietas, un tai nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītāja 2015.gada
16.februārī informējusi „Par atbrīvotajām dzīvojamām platībām”.
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 pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām
maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām
personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai
un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar
kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli; 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 pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu
piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
10.03.2015. sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt K.P., personas kods X, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu „Kūdra 2” -X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kopējā platība 56,2 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.septembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā ar K.P. noslēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 2” -X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt K.P. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.900091162X, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922X8, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.martā

prot.Nr.6, 46.p.

Par dzīvojamās telpas Mežāžu iela 8-X, Gailīšu pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.februārī saņemts E.V., dzīvesvieta: „X”, Gailīšu
pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo
platību Mežāžu iela 8-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada
11.oktobra lēmumu „Par J.O. (D.V. mirusi) reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā
ģimene reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas grupā, kā ģimene, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.
E.V. ģimenei: dēlam A.K., dzimušai 24.02.2011, meitai M.V., dzimušai 01.01.2013., meitai
E.K., dzimušai 10.05.2014., piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 31.03.2015.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājs 2015.gada
16.februārī informējis par brīvo dzīvojamo platību Mežāžu ielā 8-X, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas
nov.
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 pirmās daļas sesto punktu, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas attiecīgās
pašvaldības domes noteiktās citas maznodrošinātu personu kategorijas; 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 3.punktu, kas paredz papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas
secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.03.2015. sēdes
lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Mežāžu ielā 8-X, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt E.V., personas kods X, ģimenē 4 personas, dzīvojamo telpu Mežāžu ielā 8-X, Uzvarā,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kopējā platība 52,3 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.septembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim viena mēneša laikā ar E.V. noslēgt dzīvojamās telpas Mežāžu ielā 8-X,
Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līgumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

2

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.martā

prot.Nr.6, 47.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B -X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.K., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā 64B-X, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā īres līgumu
noslēgt ar viņu. Mazmeita D.P., kas bija dzīvokļa īrniece, mainījusi dzīvesvietu – pārcēlusies uz
pastāvīgu dzīvi Liepājā. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 25.februārī.
Izskatot V.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īrniece D.P. savu pastāvīgo dzīvesvietu
2013.gada 8.jūlijā deklarējusi Kungu iela 17-X, Liepājā;
V.K. 2006.gada 28.augustā iemitinājusies un deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgas ielā 64B-X,
Bauskā, Bauskas nov.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
02.03.02.2015.izziņas Nr.1.15/13 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 64B-X, Bauskā maksājumiem”
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 Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar V.K.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu ar V.K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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 26.martā

prot.Nr.6, 48.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 10.februārī saņemts J.K., dzīvesvietas adrese: Rīgas
iela X, Bauska, Bauskas nov., iesniegumu, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo vīrs B.J., kas bija dzīvokļa īrnieks, miris.
Izskatot J.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īrnieks B.J. 1998.gada 17.oktobrī miris;
J.K. dzīvesvietu deklarējusi Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. 05.01.1993., dēls A.K., dzimis
08.07.1992., meita A.K., dzimusi 05.01.1988., dzīvesvietu Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
deklarējuši 1993.gada 16.jūnijā.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
04.02.02.2015.izziņa Nr.1-6/11 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā maksājumiem” apliecina,
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 Rīgas ielā X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar J.K.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu
ar J.K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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 26.martā

prot.Nr.6, 49.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 6.martā saņemts R.P., dzīvesvieta: Skolas iela 7-X,
Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo, brīvo dzīvojamo
platību Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada
13. decembra lēmumu „Par R.P. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā ģimene, kura dzīvo denacionalizētā mājā un kura lietojusi
dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2015.gada 5.martā sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo telpu
Rīgas 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 pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas
secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.02.2015. sēdes
lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov., nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt R.P., personas kods X, ģimenē 2 personas, dzīvojamo telpu Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov., kopējā platība 36,4 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2016.gada 31.martam ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar R.P. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt R.P. 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
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.martā

prot.Nr.6, 51.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 20.martā saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu – divas kalendāra
nedēļas, sākot ar 2015.gada 30.martu.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta
pirmā daļa nosaka, ka amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību,
kā arī citus ar atvaļinājumu saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl šajā
likumā nav noteikts citādi. Darba likuma 149.panta pirmā daļā nosaka, ka atvaļinājums nedrīkst
būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Šā panta otrā daļa nosaka, ka
ikgadējo atmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma
daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Turklāt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 9.punkts nosaka, ka pabalstu piešķir un izmaksā amatpersonai
(darbiniekam) vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.
Ievērojot iepriekšminēto 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 domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” 9., 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1
(R.Ābelnieks), nolemj:
1.

2.
3.

Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – divas kalendāra nedēļas – no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada
15.aprīlim.
Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam pabalstu 50 % apmērā
no mēnešalgas, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.
Noteikt, ka domes priekšsēdētaja Raita Ābelnieka pienākumus viņa ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.6, 52.p.

Par dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts R.Z.Z., dzīvesvieta: “Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas “Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu, kura termiņš beidzies 2015.gada 28.februārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 20.02.2015.vienošanās „Par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem parāda nomaksāšanu” kopija.
Izskatot R.Z.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
R.Z.Z. īrē dzīvokli “Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas “Īslīči”-X,
Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 28.februārim.
Dzīvojamās telpas “Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma 2.punktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam R.Z.Z. 2015.gada 23.februārī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir 283,39 EUR.
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 „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
R.Z.Z., personas kods X, līdz 2015.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar R.Z.Z. 13.10.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas “Īslīči”-X,
Īslīces 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 priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

