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Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 17”-X, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 21.novembrī saņemts M.B., pēdējā deklarētā
dzīvesvieta: Dārza iela X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo
platību „Lauktehnika 17”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās M.B. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 13.oktobra lēmumu „Par M.B. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” būvniecības
speciālistu 04.10.2016. dzīvojamās telpas „Lauktehnika 17”-X, Rītausmas, Īslīces pag. apskates
akts, ar kuru minētā dzīvojamā telpa atzīta par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka, izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās
deleģēta institūcija nosaka, uz kādu termiņu slēdzams īres līgums; likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas
novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo
telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas 28.11.2016. sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Lauktehnika 17”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
nav privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt M.B., personas kods XXXX, dzīvojamo telpu „Lauktehnika 17”-X, Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov., kopējā platība – 35,0 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Lauktehnika 17”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu
noslēgt uz laiku līdz 2017.gada 30.jūnijam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklim
V.Gabrānam viena mēneša laikā ar M.B. noslēgt dzīvojamās telpas „Lauktehnika 17”-X,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt M.B. 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
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Par līdzekļu piešķiršanu projektam „Būvdarbi „Projekta ID
Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 papildinājumi kanalizācijas tīklu
paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmu ciemos””
SIA „Īslīces ūdens” lūgusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk
- VARAM) iekļaut Īslīces aglomerāciju specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” (SAM 5.3.1.) projektu iesniegumu atlases 2.kārtā jaunu notekūdeņu tīklu un ar to saistītās
infrastruktūras izbūvei.
Bauskas novada dome 2013.gada 13.marta sēdē pieņēma lēmumu „Par tehniski
ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”
papildinājumu apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā” īstenošanai”, apstiprinot SIA „Īslīces ūdens”, projekta ID
Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”
ietvaros esošā ietaupījuma apguvei, Īslīces pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
investīciju projektā papildus iekļautos pasākumus:
1) ISL-N-3 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzkalnu ciemā”.
2) ISL-N-4 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rītausmas ciemā”.
SIA „Īslīces ūdens” 2015.gada 21.janvārī izsludināja atklātu konkursu iepirkuma
„Projektēšana un būvdarbi „Projekta ID Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 papildinājumi
Kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos”” ID Nr.IU
2015 – KF 1 realizācijai. Konkurss noslēdzās 2015.gada 20.maijā, kā rezultātā tika noslēgti divi
līgumi par projektēšanu un būvdarbiem.
2015.gada septembrī tika izstrādāti un saskaņoti divi būvprojekti, kuri laika trūkuma dēļ
netika realizēti. Šobrīd ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu ir iespējams projektu
īstenot.
Ievērojot 2015.gadā nerealizētā iepirkuma rezultātus, projektu īstenošanai
nepieciešamais aptuvenais finansējums ir šāds:
1) „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzkalnu ciemā” – 162 201 EUR;
2) „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rītausmas ciemā” – 147 634 EUR.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības
vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas noteikumi”, pašvaldības un privātais finansējums sastāda 15 %.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu un 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības finansējumu, paredzot lēmuma
aprakstošajā daļā minētā projekta realizācijai nepieciešamo naudas līdzekļu ieguldīšanu
SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā, 46 475 EUR (četrdesmit seši tūkstoši četri simti
septiņdesmit pieci euro) apmērā.
2. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada
budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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