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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 1.p.

Par SIA „Zemgales mutes veselības centrs” iesniegumu
Izvērtējot SIA „Zemgales mutes veselības centrs” valdes locekles Mirdzas Lazdas
2016.gada 8.marta iesniegumu (reģ. 10.03.2016. Nr.3-14.19/930) par ieceri 2016.gada maijā
organizēt veselības veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” 5.klašu audzēkņiem Bauskas
un Rundāles novada pašvaldību izglītības iestādēs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt finansiāli SIA „Zemgales mutes veselības centrs” ieceri organizēt veselības
veicināšanas viktorīnu „Esi gudrs – būsi vesels” Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu 5.klašu audzēkņiem.
2. Finansējumu 251 EUR piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas
novada administrācija” paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 18.martā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu 3D printera iegādei un uzstādīšanai Bauskas Centrālajā bibliotēkā.
3D printeris nepieciešams Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkā jauna
inovatīva pakalpojuma ieviešanai un realizēšanai, nodrošinot Bauskas novada iedzīvotājiem jauna
pakalpojuma pieejamību.
Ņemot vērā zemsliekšņa iepirkuma rezultātu 3D printera iegādei un uzstādīšanai,
nepieciešams papildu finansējums 2999 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro)
no līdzekļiem, kas paredzēti 2016.gada budžeta investīciju plānā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 2999 EUR
(divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) papildu finansējumu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” 3D printera iegādei un uzstādīšanai
Bauskas Centrālajā bibliotēkā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas
„Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.6, 3.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā
2014.gada 1.janvārī stājās spēkā Bauskas novada domes lēmumi par grozījumiem Bauskas
Kultūras centra un pagastu pārvalžu nolikumos, kas noteica pagastu kultūras darbinieku iekļaušanu
pagastu pārvalžu amatu sarakstos. Ievērojot to, ka Bauskas Kultūras centram nav struktūrvienību
pagastos, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Bauskas Kultūras centra nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā Nr.2”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

Nr. 3
protokols Nr.6. 3.punkts

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs”
nolikumā Nr.2
Izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā šādus
grozījumus:
1. Svītrot 6.punktā vārdus „koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību”.
2. Aizstāt 9.punktā vārdu „struktūrvienību” ar vārdiem „Bauskas novada kultūras”.
3. Aizstāt 14.punkta vārdus „politiskām partijām, kā arī atsevišķām personām” ar vārdiem
„interešu grupām, uzņēmējiem”.
4. Svītrot 25.1 punktu.

Bauskas Kultūras centra direktore

I.Vansoviča

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī
(prot.Nr.1, 14.§)

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA
NOLIKUMS
(Grozījumi 28.04.2011.; 29.12.2011.; 19.12.2013.; 31.03.2016.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.2
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas Kultūras centrs (turpmāk – Kultūras centrs) ir Bauskas novada pašvaldības iestāde,
kas realizē valsts kultūrpolitiku, un Bauskas pilsētas un novada kultūras centrs, kura
pamatfunkcijas ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.
(nosaukums mainīts ar 28.04.2011.sēdes lēmumu).
2. Kultūras centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti,
Bauskas novada pašvaldības nolikums un Kultūras centra nolikums.
3. Kultūras centrs atrodas Bauskas novada pakļautībā, tam ir savs nosaukums, zīmogs, norēķinu
konts kredītiestādē un sava simbolika. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
4. Lēmumu par Kultūras centra reorganizāciju pieņem Bauskas novada dome.
5. Kultūras centra adrese ir: Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (Grozīts
29.12.2011.)
II.Darbības mērķi un uzdevumi
6. Organizēt un vadīt kultūras darbu Bauskas novadā. (Grozīts ar 31.03.2016.nolikumu Nr.3.)
7. Koordinēt amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos novada, starpnovadu, valsts un
starptautiska mēroga pasākumos, veicināt kultūrtūrisma attīstību.
8. Atjaunot un papildināt novada kultūras datu bāzi Latvijas digitālajā kultūras kartē.
9. Sniegt metodisko palīdzību Bauskas novada kultūras darbiniekiem, amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem, informēt par tālākizglītības iespējām. (Grozīts ar 31.03.2016.nolikumu Nr.3.)
10. Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem.
11. Sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un institūcijām
konkrētu ar kultūras jautājumiem saistītu problēmu risināšanā, veicināt informācijas
apmaiņu.
12. Veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un jaunrades procesu attīstīšanu novadā.

13. Apzināt novada kultūras darbinieku, amatiermākslas kolektīvu problēmas, sagatavot un
iesniegt priekšlikumus to risināšanai attiecīgo kultūras iestāžu pārvaldē vai Bauskas novada
Domē.
14. Sadarboties ar Bauskas novada izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, interešu
grupām, uzņēmējiem, īstenot valsts kultūrpolitiku Bauskas pilsētā un novadā atbilstoši visu
paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, veicināt un atbalstīt radošo
daudzveidību kultūras jomā un sabiedrības aktīvu līdzdalību kultūras procesos, sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. (Grozīts ar 31.03.2016.nolikumu Nr.3.)
15. Veicināt Bauskas pilsētas un novada aktīvu līdzdalību starptautiskajos kultūras procesos,
veidojot Bauskas novada pozitīvu tēlu Latvijā un pasaulē.
16. Saglabāt un attīstīt Dziesmu un deju svētku tradīciju kā nacionālo kultūru virzošo procesu.
17. Veicināt un koordinēt profesionālās mākslas pieejamību Bauskas pilsētas un novada
iedzīvotājiem.
18. Organizēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, koncertus, izrādes
un izstādes, kā arī veicināt kultūras vērtību izplatību un pieejamību iedzīvotājiem.
19. Sastādīt gada, ceturkšņa un ikmēneša kultūras norišu kalendāro plānu Bauskas pilsētā un
novadā.
20. Dokumentēt un analizēt Kultūras centra izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību,
izstrādāt priekšlikumus kultūras projektiem un piedalīties to realizēšanā.
III. Kultūras centra struktūra un darba organizācija
21. Kultūras centru vada direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata Bauskas novada dome. Darba
līgumu ar Kultūras centra direktoru slēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
(28.04.2011.grozījumu redakcijā).
22. Kultūras centra direktors:
22.1. vada iestādes darbību saskaņā ar apstiprināto iestādes nolikumu, Latvijas Republikas
likumiem, citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
22.2. savlaicīgi un precīzi organizē un nodrošina Bauskas novada pašvaldības lēmumu,
noteikumu, rīkojumu, norādījumu un instrukciju izpildi;
22.3. izstrādā iestādes budžeta projektus (pieprasījumus), attīstības plānus un iesniedz tos
apstiprināšanai Bauskas novada domē;
22.4. saskaņā ar tiesību aktiem un Bauskas novada domes lēmumiem izmanto piešķirtos
asignējumus un ieņēmumus atbilstoši Kultūras centra uzturēšanas un pasākumu izmaksu
tāmei;
22.5. atbild par Kultūras centra finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
22.6. slēdz līgumus par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu par līgumcenu, kas
nepārsniedz 4000 euro (bez PVN); (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
22.7. slēdz līgumus par būvdarbiem par līgumcenu, kas nepārsniedz 14 000 euro (bez PVN);
(19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
22.8. līgumus, kuros summas pārsniedz punktā 22.6. un 22.7.minētās, pirms slēgšanas saskaņo
ar domes priekšsēdētāju;
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22.9. pieņem lēmumus un izdod rīkojumus par Kultūras centra darbības jautājumiem, kuri ir
saistoši Kultūras centra darbiniekiem;
22.10.
apstiprina Kultūras centra darba kārtības noteikumus, nosaka darbinieku
pienākumus un nodrošina darbinieku kvalifikācijas celšanu;
22.11.
izstrādā Kultūras centra struktūras un Kultūras centra darbinieku amatu saraksta
(norādot tajā mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas
novada domē; (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
22.12.
slēdz darba līgumus ar Kultūras centra darbiniekiem;
22.13.
pārstāv Kultūras centra intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;
22.14.
nodrošina Kultūras centra normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu
ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības jomā;
22.15.
pēc pieprasījuma sniedz atskaites Bauskas novada domes u.c. institūcijām
(28.04.2011.grozījumu redakcijā).
23. Kultūras centra darbinieki darbojas savas kompetences ietvaros saskaņā ar Kultūras centra
direktora apstiprinātu amata aprakstu.
24. Kultūras centra grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaļa (28.04.2011.grozījumu redakcijā).
25. Kultūras centrs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhīvu.
25. 1 Svītrots ar 31.03.2016.nolikumu Nr.3.
IV. Finansēšanas kārtība
26. Pašvaldība nodrošina Kultūras centra uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus to skaitā
personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā Kultūras centrs tiek finansēts no pašvaldības
budžeta un valsts mērķdotācijas.
27. Kultūras centrs var saņemt papildus finansējumu:
27.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
27.2. sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem;
27.3. no citiem ieņēmumiem.
28. Finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
29. Kultūras centra obligātā dokumentācija tiek veikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
V. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
30. Kultūras centrs izstrādā nolikumu, kuru apstiprina Bauskas novada dome.
31. Grozījumus Kultūras centra nolikumā var izdarīt pēc pašvaldības vai Kultūras centra
direktora priekšlikuma.
32. Grozījumus nolikumā apstiprina Bauskas novada dome.
VI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
33. Kultūras centra direktora administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas
novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā , Bauskas nov., LV-3901.
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Pielikumā:
1.pielikums. Bauskas Kultūras centra struktūrshēma uz 1 lapas.
2.pielikums. Bauskas Kultūras centra amatu saraksts uz 1 lapas.
BAUSKA KULTŪRAS CENTRA
DIREKTORE

(paraksts)
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I. VANSOVIČA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 4.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par ēdināšanas
nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs” Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” ēdināšanas
pakalpojumus ar 2015.gada 1.septembri nodrošina, izmantojot ārpakalpojumu.
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” nolikumā” tika likvidēta viena amata
vienība „virtuves vadītājs”, sešas amata vienības „pavārs” un četras amata vienības „virtuves
strādnieks”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” struktūrshēma” jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
struktūrshēma” uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” nolikumam

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” struktūrshēma
Direktors

Sociālais darbinieks

Struktūrvienības
vadītājs
(Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrs)

Struktūrvienības
vadītājs
(Slimnīcas iela 4,
Bauska)

Vecākais
aprūpētājs
(pansionāts „Derpele”)

Lietvedis
Automobiļa
vadītājs
Noliktavas
pārzinis

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēkas un
teritorijas
uzraugi
Galdnieks

Aprūpētāji
Medicīnas
māsa

Aprūpētāji

Medicīnas
māsa

Aprūpētāji

Dārznieks

Sociālais
rehabilitētājs

Veļas
mazgātājs

Sociālais
aprūpētājs

Apkopēji

Sētnieks

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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 5.p.

Par Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo
pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017. – 2024.gadam izstrādi
Lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
attīstību un uzlabotu Bauskas novada iedzīvotāju veselību un labklājību, samazinātu nevienlīdzību
veselības jomā, sekmējot vispārējas, taisnīgas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas veselības sistēmas
attīstību atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.– 2030.gadam, kā arī
aktualizētu sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības vidējā termiņa prioritātes un
uzdevumus, izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un
sadarbības veicināšanu starp iesaistītajām institūcijām, nepieciešams uzsākt Bauskas novada
pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017. –
2024.gadam izstrādi.
Ievērojot Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam, Sabiedrības
veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas izstrādātās nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām, t.sk. Veselības ministrijas
izstrādātās Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai līdz 2016.gada 30.novembrim izstrādāt Bauskas novada pašvaldības
sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiju 2017. – 2024.gadam.
2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 6.p.

Par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas
2017. – 2024.gadam izstrādi
Lai uzlabotu Bauskas novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un
veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības pilnveidi, kā arī aktualizētu vidējā termiņa
prioritātes un uzdevumus, izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu
kopumu un sadarbības veicināšanu starp iesaistītajām institūcijām, nepieciešams uzsākt Bauskas
novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.–2024.gadam izstrādi.
Ievērojot Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām, t.sk Izglītības
un zinātnes ministrijas izstrādāto metodisko materiālu „Darbs ar jaunatni pašvaldībās: Iesācēja
portfelis”, kā arī pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” līdz 2016.gada 30.novembrim izstrādāt Bauskas novada pašvaldības jaunatnes
politikas attīstības stratēģiju 2017. – 2024.gadam.
2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 7.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
ierosinājumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un
61.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. Padomes uzdevumi – priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Bauskas novada
pašvaldībai par:
2.2.1. pašvaldības Attīstības programmas, Teritorijas plānojuma un citu stratēģiski svarīgu
dokumentu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi novadā – plānošanas dokumentu atbilstību
uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātei;
2.2.2. pasākumiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
2.2.3. uzņēmēju dalību novada tēla veidošanā;
2.2.4. ar uzņēmējdarbību saistīto aktuālo problēmu risināšanai;
2.2.5. pašvaldības un uzņēmēju savstarpējās informācijas apmaiņas veicināšanu;
2.2.6. uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;
2.2.7. tūrisma attīstības veicināšanu novadā;
2.2.8. nodarbinātības pasākumu organizēšanu un īstenošanu;
2.2.9. bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanos un tālākizglītību uzņēmumos, uzņēmēju
informēšanu un izglītošanu.”.
2. Svītrot 2.3.apakšpunktu.
3. Svītrot 3.1.2.apakšpunktā vārdu un skaitli „un 2.3.”.
4. Svītrot 3.2.1.apakšpunktā vārdu „regulāri”.
5. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku Padome ievēl un diviem
gadiem no Dalībpušu deleģētajiem pārstāvjiem pirmajā padomes sēdē ar vienkāršu balsu
vairākumu. Pilnvaru termiņš var tikt pagarināts, ja neviena no Dalībpusēm neierosina izmaiņas.”.
6. Svītrot 4.6.3.apakšpunktā vārdus „ne retāk kā reizi pusgadā”.
7. Izteikt 4.10.apakšppunktu šādā redakcijā:

„4.10. Padomes sēdes ir atklātas, un tās notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Par Padomes sēdes
sasaukšanu Padomes locekļus informē vismaz piecas dienas pirms paredzētās padomes sēdes.”.
8. Aizstāt 4.14.2. apakšpunktā vārdu „piecu” ar vārdu „trīs”.
9. Aizstāt 4.16.apakšpunktā vārdu „septiņas” ar vārdu „piecas”.
10. Izteikt 4.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.17. Sekretārs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes elektroniski nosūta darba kārtību Padomes
locekļiem un uz sēdi aicinātajām personām.”.
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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 29.decembrī
prot.Nr.23, 5.§)
2011.gada 29.decembrī

Nr.14

Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
NOLIKUMS
(Grozījumi 27.02.2014.; 31.03.2016.)
Bauskā
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
(turpmāk – Padome) struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un
atbildību.
1.2. Padome ir koleģiāla konsultatīvā institūcija, kas izveidota pēc Bauskas novada domes,
(turpmāk - Dome), biedrības „Uzņēmēju klubs „Bauska 97””un biedrības „Bauskas rajona
lauksaimnieku apvienība” iniciatīvas (turpmāk – Dalībpuses), lai veicinātu uzņēmējdarbības
vides attīstību Bauskas novadā.
1.3. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Bauskas novadā un darbojas
uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas
instruments.
2. Padomes mērķis un uzdevumi
2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novadā un aktivizēt
dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un
lēmumu pieņemšanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.
2.2. Padomes uzdevumi – priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Bauskas novada pašvaldībai
par: (31.03.2016.grozījumu redakcijā)
2.2.1. pašvaldības Attīstības programmas, Teritorijas plānojuma un citu stratēģiski svarīgu
dokumentu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi novadā – Plānošanas dokumentu atbilstību
uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātei;
2.2.2. pasākumiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
2.2.3. uzņēmēju dalību novada tēla veidošanā;
2.2.4. ar uzņēmējdarbību saistīto aktuālo problēmu risināšanai;
2.2.5. pašvaldības un uzņēmēju savstarpējās informācijas apmaiņas veicināšanu;
2.2.6. uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;
2.2.7. tūrisma attīstības veicināšanu novadā;
2.2.8. nodarbinātības pasākumu organizēšanu un īstenošanu;

2.2.9. bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanos un tālākizglītību uzņēmumos,
uzņēmēju informēšanu un izglītošanu.
2.3. Svītrots ar 31.03.2016.grozījumiem.
3. Padomes tiesības un pienākumi
3.1. Padomei ir tiesības:
3.1.1. izmantot Domes telpas Padomes sēžu, darba grupu sanāksmju rīkošanai,
3.1.2. pieprasīt un saņemt bez atlīdzības 2.2.punktā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju no pašvaldības institūcijām, kā arī no Dalībpušu organizācijām
(31.03.2016.grozījumu redakcijā);
3.1.3. izveidot darba grupas Padomes kompetencē ietilpstošo jautājumu sagatavošanai,
pieaicināt ekspertus un nozaru speciālistus;
3.1.4. sagatavot rekomendācijas nozaru plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu
pilnveidošanai un iesniegt tos institūcijās, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi;
3.1.5. sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Domē;
3.1.6. uzaicināt uz Padomes sēdēm valsts pārvaldes, pašvaldības institūciju un nevalstisko
organizāciju pārstāvjus.
3.1.7. padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pašvaldībās, kā
arī ārvalstīs;
3.2. Padomes pienākumi:
3.2.1. informēt Domi un sabiedrību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi (31.03.2016.grozījumu redakcijā);
3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai u.c.
uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanai Bauskas novadā un iesniegt tos izskatīšanai
Domei;
3.2.3. apkopot un paust Domei novada uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos
jautājumos.
4. Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija
4.1. Padomi veido deviņi Dalībpušu izvirzīti pārstāvji. Bauskas novada uzņēmēji izvirza sešus un
Dome trīs pārstāvjus darbam Padomē.
4.2. Dome pilnvaro priekšsēdētāju deleģēt pašvaldības pārstāvjus darbam Padomē.
4.3. Katrai Dalībpusei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu pārstāvi, izvirzot tā vietā citu pārstāvi
nolikuma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.
4.4. Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku Padome ievēl uz diviem gadiem
no Dalībpušu deleģētajiem pārstāvjiem pirmajā Padomes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu.
Pilnvaru termiņš var tikt pagarināts, ja neviena no Dalībpusēm neierosina izmaiņas.
(31.03.2016.grozījumu redakcijā.)
4.5. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja vietnieks.
4.6. Padomes priekšsēdētājs:
4.6.1. plāno un apstiprina Padomes sēžu darba kārtību un vada Padomes sēdes;
4.6.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi;
4.6.3. seko Padomes lēmumu izpildes gaitai un sniedz informāciju Padomes sēdē par Padomes
pieņemto lēmumu izpildi. (31.03.2016.grozījumu redakcijā.)
4.7. Padomē darbojošies locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām. Padomes locekļi Padomē
darbojas bez atlīdzības.
4.8. Padomes locekļi:
4.8.1. informē Padomi par Dalībpuses, kuru viņi pārstāv, viedokli Padomes sēdē izskatāmajā
jautājumā;
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4.8.2. informē Dalībpuses, kuru viņi pārstāv par sagatavotajiem Padomes dokumentu un
lēmumu projektiem.
4.9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem.
4.10. Padomes sēdes ir atklātas, un tās notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Par Padomes sēdes
sasaukšanu Padomes locekļus informē vismaz piecas dienas pirms paredzētās Padomes sēdes.
(31.03.2016.grozījumu redakcijā.)
4.11. Padomes sēdē lēmumus pieņem vienojoties. Ja sēdes laikā nav iespējams panākt vienošanos,
tad lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi,
izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā — Padomes priekšsēdētāja
vietnieka) balss. Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padomes lēmumus nosūta visām
ieinteresētajām fiziskajām un juridiskajām personām, un tiem ir rekomendējošs raksturs
4.12. Padomes lietvedības kārtošanu (sēžu protokolu rakstīšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un
saglabāšanu) nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks.
(27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
4.13. Ja kāds Padomes loceklis nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Padomes locekļa
viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta protokolā. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs
un Sekretārs.
4.14. Sekretārs:
4.14.1. sagatavo Padomes sēdes darba kārtību un savlaicīgi informē Dalībpuses par Padomes
sēdes laiku, vietu un darba kārtību;
4.14.2. nodrošina Padomes sēžu protokolēšanu un trīs darba dienu laikā no dienas, kad notikusi
Padomes sēde, noformē un nosūta (elektroniski) protokolus visām Dalībpusēm
(Padomes locekļiem) un Padomes noteiktajiem adresātiem (31.03.2016.grozījumu
redakcijā);
4.15. Padomē jautājumu izskatīšanai nepieciešamos materiālus (projektus, paskaidrojumus,
atzinumus u.c.), norādot personu, kas ziņo par izskatāmo jautājumu, kā arī ziņojumus un
Padomes lēmumu projektus, sagatavo un iesniedz Sekretāram tā Dalībpuse, kura ir
ierosinājusi jautājuma izskatīšanu.
4.16. Padomē izskatāmie jautājumi un šo jautājumu izskatīšanai nepieciešamie materiāli
iesniedzami Sekretāram ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Padomes sēdes, bet savukārt
Sekretārs šos materiālus iesniedz (elektroniski) Dalībpušu pārstāvjiem (Padomes locekļiem)
ne vēlāk kā četras darba dienas pirms Padomes sēdes. (31.03.2016.grozījumu redakcijā.)
4.17. Sekretārs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes elektroniski nosūta darba kartību Padomes
locekļiem un uz sēdi aicinātajām personām. (31.03.2016.grozījumu redakcijā.)
5. Padomes darbības izbeigšana
5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta, un tās darbība tiek izbeigta ar Domes lēmumu.
5.2. Par Padomes darbības izbeigšanu Dome informē Padomi vismaz vienu mēnesi iepriekš.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

(paraksts)
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J.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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 8.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Fondam „1836”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 21.martā saņemts Fonda „1836” (turpmāk – Fonds)
iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”.
Projekta ietvaros laika posmā no 2016.– 2018.gadam paredzētas šādas aktivitātes: iedvesmas
filmas „1836” uzņemšana, raidījuma cikla izveide par pierobežā dzīvojošiem cilvēkiem, grāmatas
„Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” izdošana, tūrisma ceļa izveide, kā arī koncertu, pārgājienu un
atklāšanas pasākumu organizēšana katrā pašvaldībā.
Iniciatīvas „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” mērķis ir, realizējot iepriekš minētās
aktivitātes, iepazīt un izzināt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, veicināt cilvēku fizisko,
emocionālo un garīgo labklājību, kā arī stiprināt vienotību iedzīvotāju starpā.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
NVO iniciatīvu īstenošanai”. Šī nolikuma 5.1.apakšpunkts atbalsta aktivitātes brīvā laika
pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanai, savukārt nolikuma 6.7.apakšpunkts paredz
atbalstīt informatīvo uzskates materiālu izgatavošanu. Finansējumu paredzēts nodrošināt no
programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikuma „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1. un 6.7.
apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Fonda „1836” iniciatīvu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” un piešķirt tās
realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro).
2. Finansējumu nodrošināt no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu
projektu īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 9.p.

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 2016”, kas
norisināsies no 2016.gada 29.aprīļa līdz 30.aprīlim Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.
Pasākuma ietvaros norisināsies izstāde Zemgales Olimpiskajā centrā ar tādām aktivitātēm
kā Biznesa iespēju forums, Zemgales „Latvijas labumu” parāde, kā arī plaša kultūras pasākumu
programma. Pasākuma ietvaros plānots sapulcināt vairāk nekā 140 dalībniekus un aptuveni 10 000
apmeklētājus. Biznesa iespēju foruma laikā uzņēmējiem būs iespēja uzzināt vairāk par tādiem
aktuāliem tematiem, kā eksporta veicināšana, eksporta iespējas Vācijas un citu valstu tirgos,
iegūstot informāciju nepastarpināti no attiecīgo valstu tirdzniecības un rūpniecības kameru un
vēstniecību pārstāvjiem.
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 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 novadu iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus.
Bauskas novada pašvaldības un biedrības sadarbības ietvaros, izstādē „Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2016” būs iespēja iepazīstināt apmeklētājus ar 6 vietējo uzņēmumu produkciju un
pakalpojumiem, parādīt Bauskas novada uzņēmējdarbības daudzveidību un izstāstīt savus
veiksmes stāstus ļoti plašai mērķauditorijai.
Dalības maksa izstādē ir 574,75 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 %, kuru veido
izmaksas par ekspozīcijas laukumu 12 m2 514,25 EUR un 60,50 EUR par informācijas ievietošanu
izstādes katalogā (A5 atvērums). Finansējumu plānots nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļai budžetā paredzētajiem
līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalību izstādē „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”.
2. Nodrošināt dalības izmaksas 574,75 EUR (pieci simti septiņdesmit četri euro, 75 centi)
apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta
programmas „Attīstības un plānošanas nodaļa” 2016.gada budžeta līdzekļiem, ieskaitot tos
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” norādītajā norēķinu kontā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par aizņēmumu gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai
Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.–2018.gadam rīcības virzienā
„Ceļu infrastruktūras attīstība”, lai uzlabotu satiksmes drošību Bērzkalnu ciemā, paredzēta gājēju
tilta Bauska-Bērzkalni pār Mūsas upi būvniecība.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss „Gājēju tilta pār Mūsu būvniecība”, iepirkuma identifikācijas
numurs BNA 2015/070, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „TILTS”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 801 438,72 EUR;
2) iepirkums „Gājēju tilta pār Mūsu būvniecības būvuzraudzība”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2016/017, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Jurēvičs un partneri”, piedāvātā līgumcena,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 12 487,20 EUR;
3) iepirkums „Gājēju tilta pār Mūsas upi, Bauska-Bērzkalni tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2014/043, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2014.gada 22.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „BT projekts”,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 1 815 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 815 740,92 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā –
814 530,92 EUR, 2017.– 2021.gadam 1210 EUR. Darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma
sadalījums:
- 2016.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 25% no projekta kopējām
izmaksām 203 632,73 EUR, plānotais aizņēmums Valsts kasē 610 898,19 EUR;
- 2017.– 2021.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 1210 EUR (242 EUR
katru gadu) būvuzraudzības izmaksām būvdarbu garantijas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.punktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties
ilgtermiņa saistības ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, 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
2016.gadā ņemt aizņēmumu 610 898,19 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 30 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs
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Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 3.martā saņemts biedrības „Latvijas Politiski
represēto apvienība” iesniegums (reģ.Nr.3-14.5/841), kurā izteikts lūgums atbalstīt Bauskas
novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski represēto personu
salidojumā, kas notiks 2016.gada 27.augustā Ikšķilē, Ogres novadā, 70 EUR apmērā organizēšanas
izdevumu segšanai un nodrošināt transportu braucienam uz salidojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” 70 EUR Latvijas politiski
represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un apmaksāt transporta
izdevumus braucienam uz salidojumu Ikšķilē saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstīto
rēķinu (aptuveni 130 EUR).
2.

Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” budžeta programmā „Bauskas novada administrācija” paredzētajiem
budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015. – 2018.gadam rīcības virzienā
„Ceļu infrastruktūras attīstība”, lai uzlabotu satiksmes drošību Bērzkalnu ciemā, paredzēta gājēju
tilta Bauska-Bērzkalni pār Mūsas upi būvniecība.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss „Gājēju tilta pār Mūsu būvniecība”, iepirkuma identifikācijas
numurs BNA 2015/070, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „TILTS”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 801 438,72 EUR;
2) iepirkums „Gājēju tilta pār Mūsu būvniecības būvuzraudzība”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2016/017, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Jurēvičs un partneri”, piedāvātā līgumcena,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 12 487,20 EUR;
3) iepirkums „Gājēju tilta pār Mūsas upi, Bauska-Bērzkalni tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2014/043, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem par autoruzraudzību 2014.gada 22.jūlijā noslēgts līgums ar
SIA „BT projekts”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 1 815 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 815 740,92 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā –
814 530,92 EUR, 2017.– 2021.gadam – 1210 EUR. Lai varētu saņemt aizņēmumu gājēju tilta
būvniecībai saskaņā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.punktā
noteikto, pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums ceļu un to kompleksa investīciju projektiem
2016.gadā ne mazāks par 25 procentiem no kopējām projekta izmaksām, t.i., 203 632,73 EUR.
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības iestādes ar darbam nepieciešamo
datortehniku un programmatūru, Elektroniskajā iepirkumu sistēmā veikti iepirkumi
BNADM/2016/69 un BNADM/2016/70, kuru kopējā summa, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 20 116,16 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības
Investīciju plānu 2016.gadam, ievērojot iepirkumu rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu gājēju tilta pār Mūsu būvniecību, samazināt izdevumus Bauskas novada
pašvaldības iestādes budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” par 203 633 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā „Ceļu un ielu
infrastruktūras uzturēšana” par 203 633 EUR.
2. Lai nodrošinātu datortehnikas un programmatūras iegādi Bauskas novada pašvaldības
iestādēm saskaņā ar pielikumu, samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes

„Bauskas novada administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju
projektu īstenošanai” par 20 116 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā
„Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” par 20 116 EUR.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: datortehnikas un programmatūras sadale iestādēm uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

Pielikums Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta lēmumam (prot.Nr.6, 12.p.)
Portatīvais dators ar
Windows
programmatūru

Dators ar MS Windows un
MS Office programmatūru
B.Suharevska (Bauskas
novada administrācija)
Brunavas pagasta pārvalde
Ceraukstes pagasta pārvalde
Dāviņu pagasta pārvalde
Gailīšu pagasta pārvalde
Īslīces pagasta pārvalde
Mežotnes pagasta pārvalde
Vecsaules pagasta pārvalde
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas novada Sociālais
dienests
Bauskas novada Bāriņtiesa
Vispārēja tipa pansionātrs
"Derpele"
Sporta centrs "Mēmele"
Bauskas Pils muzejs
Bauskas muzejs
Kopā (skaits)

Domes priekšsēdētājs
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Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai
Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.-2018.gadam rīcības virzienā
„Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” paredzēta energoefektivitātes pasākumu
ieviešana profesionālās ievirzes izglītības iestādē „Bauskas Mūzikas skola”, veicot ēkas
rekonstrukciju.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) iepirkums „Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2015/067, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 2016.gada
15.martā noslēgts līgums ar SIA „Kvintets M”, kopējā līguma summa, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, ir 84 439,85 EUR;
2) zemsliekšņa iepirkums „Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtas
būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BMS/ZI/2016/01, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2016.gada 22.martā noslēgts līgums ar SIA „Jurēvičs un
partneri”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3872
EUR;
3) iepirkums „Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/008, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2015.gada 18.martā noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA
„Komunālprojekts Jelgava”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 1966,25 EUR, tajā skaitā rekonstrukcijas 1.kārtas autoruzraudzība 500
EUR, rekonstrukcijas 2.kārtas autoruzraudzība 1466,25 EUR.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 90 278,10 EUR, tajā
skaitā 2016.gadā 88 811,85 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 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 1.punktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties
ilgtermiņa saistības izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju
projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un 15.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2016.gadā
ņemt aizņēmumu 88 811,85 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Bauskas
Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Mūzikas skola” ir sagatavojusi
priekšlikumu projekta „Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” pieteikuma
izstrādei, lai nodrošinātu mūzikas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, uzlabojot
mūzikas izglītības iestādes nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Projektu plānots iesniegt Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.
Bauskas Mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu
spēle un Vokālā mūzika. Šo programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī
radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu
patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – radošos pasākumos, koncertos, konkursos un
festivālos. Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma, individualitātes
izpausmes, identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes
pamatuzdevumi.
Lai sekmētu kvalitatīvu mācību procesu, veicinātu aktīvu koncertdarbību, izglītojamie
iegūtu augstāka līmeņa profesionālo izglītību un varētu spēlēt uz kvalitatīviem instrumentiem, ir
nepieciešams iegādāties jaunu akordeonu un tenora saksofonu.
Projektā paredzētās darbības – materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, t.sk.
koncertinstrumenta 120 basu akordeona un tenora saksofona iegāde mūzikas nodarbībām. Projekta
kopējās paredzamās izmaksas 5332 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 2016.gada 1.aprīlim iesniegt projekta „Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” iesniegumu Latvijas kultūrkapitāla fonda (turpmāk – Fonds) izsludinātajā
projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5332 EUR, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 100 %
no attiecināmajām izmaksām.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju J.Lauvu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par finansējumu ūdensvada projektēšanai Bauskas novada
Mežotnes pagasta Cepļa ciemā
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pastāvīgu ūdensapgādi Mežotnes pagasta Cepļa ciema
Lielupes ielā un „Glāzniekos”, nepieciešama ūdensvada projektēšana.
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu ūdensvada
projektēšanai (ID Nr. MPP/ZI/2016/003). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas SIA „APARDE” par piedāvāto līgumcenu 2 190,10 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 2 190 EUR
ūdensvada projektēšanai Mežotnes pagasta Cepļa ciemā no investīciju projektu īstenošanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
3. Uzdot iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam N.Vāveram slēgt ar SIA
„APARDE” līgumu par ūdensvada projektēšanu Mežotnes pagasta Cepļa ciemā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 16.p.

Par finansējuma piešķiršanu Aivaram Kamolam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.martā saņemts Aivara Kamola iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/357), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Ziemeļeiropas
valstu veterānu galda tenisa čempionātā Bergenā, Norvēģijā. Čempionāts notiks Bergenā no
2016.gada 8.aprīļa līdz 10.aprīlim. Atbilstoši Aivara Kamola 2016.gada 1.marta iesniegumam
Ziemeļeiropas valstu veterānu galda tenisa čempionāta izmaksas ir 522,76 euro, t.sk. ceļa
izdevumi, dalības maksa čempionātā, dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Aivaram Kamolam finansējumu 260 euro apmērā, tai skaitā 190 euro ceļa
izdevumu samaksai un 70 euro dalības maksai Ziemeļeiropas valstu veterānu galda tenisa
čempionātā Bergenā, Norvēģijā no 2016.gada 8.aprīļa līdz 10.aprīlim.
2. Piešķirto finansējumu 260 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Aivara Kamola norēķinu kontu.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 17.p.

Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Rūgumam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 18.februārī saņemts Mārtiņa Rūguma iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/671), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai mācību treniņu
nometnē. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas
čempionātam telpās, Latvijas olimpiādei un Latvijas vasaras čempionātam. Nometne notiks Nerjā,
Spānijā no 2016.gada 11.aprīļa līdz 27.aprīlim. Atbilstoši Mārtiņa Rūguma 2016.gada 18.februāra
iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 670 euro, t.sk. aviobiļetes, stadiona īre,
dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Mārtiņam Rūgumam finansējumu 650 euro apmērā, tai skaitā 220 euro ceļa
izdevumu samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai, dalībai treniņu nometnē
no 2016.gada 11.aprīļa līdz 27.aprīlim Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 650 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Mārtiņa Rūguma norēķinu kontu.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 18.p.

Par finansējuma piešķiršanu Ģirtam Dubinskim
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts Ģirta Dubinska iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/179), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai mācību treniņu
nometnē. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas
čempionātam telpās, Latvijas olimpiādei un Latvijas vasaras čempionātam. Nometne notiks Nerjā,
Spānijā no 2016.gada 11.aprīļa līdz 27.aprīlim. Atbilstoši Ģirta Dubinska 2016.gada 5.februāra
iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 670 euro, t.sk. aviobiļetes, stadiona īre,
dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ģirtam Dubinskim finansējumu 650 euro apmērā, tai skaitā 220 euro ceļa
izdevumu samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai treniņu nometnē
no 2016.gada 11.aprīļa līdz 27.aprīlim Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 650 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Ģirta Dubinska norēķinu kontu.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 19.p.

Par finansējuma piešķiršanu Elīzai Puķānei
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts Elīzas Puķānes mātes Kristīnes
Puķānes pieteikums (reģistrēts ar Nr. 3-14.5/181), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu
dalībai mācību treniņu nometnē Elīzai Puķānei. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un
kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas olimpiādei un Eiropas jaunatnes čempionātam. Nometne
notiks Albir, Spānijā no 2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim. Atbilstoši Kristīnes Puķānes 2016.gada
5.februāra iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 892 euro, t.sk. aviobiļetes, stadiona
īre, dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Elīzai Puķānei finansējumu 650 euro apmērā, tai skaitā 220 euro ceļa izdevumu
samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai, dalībai treniņu nometnē no
2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 650 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Kristīnes Puķānes norēķinu
kontu.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 20.p.

Par finansējuma piešķiršanu Jānim Baltušam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 314.5/178), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu Jāņa Baltuša dalībai mācību treniņu
nometnē Faro, Portugālē. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties
Latvijas olimpiādei, Eiropas čempionātam Amsterdamā, Nīderlandē un citām 2016.gada vasaras
sezonas sacensībām. Nometne notiks Faro, Portugālē no 2016.gada 9.aprīļa līdz 15.maijam.
Atbilstoši Jāņa Baltuša 2016.gada 5.februāra iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir
876,75 euro, t.sk. aviobiļetes, transports, dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013. gada 26. septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jānim Baltušam finansējumu 764,25 euro apmērā, tai skaitā 334,25 euro ceļa
izdevumu samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai treniņu nometnē
Portugālē no 2016.gada 9.aprīļa līdz 15.maijam.
2. Piešķirto finansējumu 764,25 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Sporta centrs “Mēmele” budžeta finanšu līdzekļiem uz Jāņa Baltuša norēķinu
kontu.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 21.p.

Par finansējuma piešķiršanu Dāvim Kaufmanim
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts Dāvja Kaufmaņa aizbildnes
Irēnas Kaufmanes pieteikums (reģistrēts ar Nr. 3-14.5/183), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu
atbalstu dalībai mācību treniņu nometnē Dāvim Kaufmanim. Nometne nepieciešama, lai
pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas olimpiādei un Eiropas jaunatnes
čempionātam. Nometne notiks Albir, Spānijā no 2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim. Atbilstoši
Irēnas Kaufmanes 2016.gada 5.februāra iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 892
euro, t.sk. aviobiļetes, stadiona īre, dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Dāvim Kaufmanim finansējumu 650 euro apmērā, tai skaitā 220 euro ceļa
izdevumu samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai treniņu nometnē
no 2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 650 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Irēnas Kaufmanes norēķinu
kontu.

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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 21.p.

Par finansējuma piešķiršanu Dāvim Kaufmanim
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts Dāvja Kaufmaņa aizbildnes
Irēnas Kaufmanes pieteikums (reģistrēts ar Nr. 3-14.5/183), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu
atbalstu dalībai mācību treniņu nometnē Dāvim Kaufmanim. Nometne nepieciešama, lai
pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas olimpiādei un Eiropas jaunatnes
čempionātam. Nometne notiks Albir, Spānijā no 2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim. Atbilstoši
Irēnas Kaufmanes 2016.gada 5.februāra iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 892
euro, t.sk. aviobiļetes, stadiona īre, dzīvošana un ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Dāvim Kaufmanim finansējumu 650 euro apmērā, tai skaitā 220 euro ceļa
izdevumu samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai treniņu nometnē
no 2016.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 650 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Irēnas Kaufmanes norēķinu
kontu.

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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 23.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļas projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2016.gada
23.februārī saņemts biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta
pieteikums „Biedrības LMS asociācijas Bauskas nodaļas 20.gadu jubilejas pasākums un Pasaules
MS dienas atzīmēšana”. Projekta mērķis ir veicināt multiplās sklerozes slimnieku un viņu ģimenes
locekļu integrāciju sabiedrībā un sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu dzīves kvalitātes
uzturēšanai slimniekiem slimības laikā.
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. Atbalstīt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas iesniegto
projektu „Biedrības LMS asociācijas Bauskas nodaļas 20.gadu jubilejas pasākums un
Pasaules MS dienas atzīmēšana” un piešķirt tā realizācijai finansējumu 711 euro apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 25.p.

Par saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu,
47.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.7 „ Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra nolikumu Nr.18
„Bauskas novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
nolikums”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
3.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
3.2. pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.7 ar pielikumiem
uz 6 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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 31.martā

Nr.7
protokols Nr.6, 25.punkts

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība izsniedz licences
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un
fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes).
2. Jautājumus, kas saistīti ar saistošo noteikumu 1. punktā minēto kompetenci, izskata Bauskas
novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas
komisija (turpmāk – komisija), kuras sastāvs tiek noteikts ar Bauskas novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu.
II. Licences saņemšanas kārtība
3. Lai saņemtu pašvaldības licenci, pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomam ir
jābūt līdz 159 akadēmiskajām stundām.
4. Licences saņemšanai juridiskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums,
juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds,
licencējamās programmas nosaukums;
4.2. pieteikumam jāpievieno dokuments, kurā norādīts, ka viens no darbības veidiem ir
izglītība (tai skaitā interešu izglītība un/vai pieaugušo izglītība), nodokļu maksātāja
apliecības kopija;
4.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību
noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
4.4. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu,
programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas
saturu, programmas mērķauditoriju, plānotos rezultātus, dokumenta (apliecības vai
sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
4.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
kopijas;

4.6. izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā
daļā noteikto personām, kuras īsteno interešu izglītības programmas;
4.7. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām
licencējamās programmas īstenošanai.
5. Licences saņemšanai fiziskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta
izglītības programma;
5.2. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību
noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
5.3. pieteikumam jāpievieno privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija, kuru
izsniegusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas
komisija, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija;
5.4. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu,
programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas
saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas
tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
5.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
kopijas.
5.6. izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā
daļā noteikto personām, kuras īsteno interešu izglītības programmas;
5.7. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām
licencējamās programmas īstenošanai.
III. Licencēšanas komisija un tās kompetence
6. Komisija:
6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīviem aktiem;
6.3. trīsdesmit dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par:
6.3.1. licences izsniegšanu (pielikums);
6.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
6.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu;
6.3.4. licences termiņa pagarināšanu.
7. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.
8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
protokolists.
9. Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam,
tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.
10. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus
(ekspertus).
11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
11.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo saistošo
noteikumu prasībām;
11.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
11.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības
kritērijiem.
12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:
12.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu
vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;
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12.2. licencētās interešu izglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības programmas
īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;
12.4. juridiskā persona tiek likvidēta;
12.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.
13. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba
dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
14. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par
licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā
gadījumā piecu darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam
nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences
pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti piecpadsmit darba dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai
dokumenti netiek iesniegti, komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences
saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.
15. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu.
16. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.
17. Maksa par licences izsniegšanu desmit dienu laikā no komisijas lēmuma par licences
izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita norādītajā norēķinu kontā šādā apmērā:
17.1. par pirmreizējās licences izsniegšanu – 35 euro;
17.2. licences derīguma termiņa pagarināšanu – 3,50 euro.
18. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas komisija, izvērtējot licencējamās
programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu atbrīvot licences pieprasītāju no
maksas par pieaugušo neformālās izglītības programmas licences izsniegšanu, ja
licencējamās programmas īsteno pašvaldības iestāde vai licencējamās programmas
nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta personu ar invaliditāti apmācībai.
19. Licences nozaudēšanas gadījumā komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma
saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme „DUBLIKĀTS”.
20. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences
īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu
izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
IV. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība
21. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks
iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.
22. Pieteikumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
22.1. juridiskā persona – šo saistošo noteikumu 4.3, 4.5., 4.6. un 4.7.apakšpunktos minētos
dokumentus;
22.2. fiziskā persona – šo saistošo noteikumu 5.2, 5.5., 5.6. un 5.7.apakšpunktos minētos
dokumentus.
23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.
V. Licences izsniegšanas kārtība
24. Licenci izsniedz uz trīs gadiem.
25. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc
maksājuma uzdevuma par maksas par licences izsniegšanu samaksu uzrādīšanas.
26. Izsniegto licenču saraksts tiek publicēts Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, datu bāzi
uztur un pārraudzību veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības nodaļa.
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VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
27. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Bauskas novada domē.
28. Bauskas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt
administratīvajā rajona tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

4

Pielikums

BAUSKAS NOVADA DOME

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr.90009116223, Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis/fakss 63924590, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

LICENCE Nr. ____
Bauskā

Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programmas īstenošanai
..........................................................
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
Reģistrācijas numurs: (juridiskai personai, personas kods– fiziskai personai)
ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās/ interešu izglītības programmu

(programmas nosaukums)
___ stundu apjomā

Programmas īstenošanas vieta: ____________
Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20__.gada __. ___________ sēdē, protokola Nr. _
Licence programmas īstenošanai izsniegta uz laiku līdz 20__.gada __._____________

Komisijas priekšsēdētājs
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Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktā, 46.panta piektajā daļā un 47.panta trešajā daļā
ietvertajai kompetencei un pilnvarojumam pašvaldība
izsniedz licenci juridiskām un fiziskām personām interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība
izsniedz, anulē un pagarina licenču derīguma termiņu
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Maksa par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta Bauskas
novada pašvaldības budžetā.
Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada
pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas komisija.
Nav notikušas.

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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 26.p.

Par konkursa „Gada skolēns” nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar 2016.gada 4.februārī noslēgto Bauskas novada domes un Iecavas novada domes
un 2010.gada 1.martā noslēgto Bauskas novada domes un Rundāles novada domes sadarbības
līgumu izglītības jomā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Gada skolēns” nolikumu Nr.4.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.novembra nolikumu „Par konkursu „Gada
skolēns”.
Pielikumā:
Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta nolikums Nr.4 „Gada skolēns” ar pielikumiem uz
10 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 „Gada skolēns” nolikums
Bauskā
2016.gada 31.martā

Nr.4
Izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu
I. Konkursa mērķis

1.
2.

Veicināt skolēnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību.
Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu,
Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām, sabiedriskajai un individuālajai
dzīvei nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvi.
II. Konkursa organizēšanas laiks

3. Skolas posms – februāris, marts.
4. Novada posms – aprīlis, maijs.
III. Konkursa organizatori
5. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa.
6. Rundāles novada Finanšu un investīciju nodaļa.
7. Iecavas novada domes Izglītības nodaļa.
IV. Konkursa dalībnieki
8. Bauskas, Rundāles un Iecavas novada pašvaldību vispārizglītojošo skolu 8. līdz 12.klašu
izglītojamie, daloties 2 vecuma grupās:
8.1. 1.grupa – 8.un 9.klašu izglītojamie;
8.2. 2.grupa – 10., 11., 12.klašu izglītojamie.
9. Skolas posmā var piedalīties visi skolas 8. – 12.klašu izglītojamie.
10. Novada posmā vecuma grupā 8. – 9.klase piedalās:
10.1. 1.vietas ieguvējs no izglītības iestādes ar izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā
līdz 99;
10.2. 1.un 2.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 2 izglītojamie) no izglītības iestādes ar
izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā 100 un vairāk.
11. Novada posmā vecuma grupā 10. – 12.klase piedalās:
11.1. 1. un 2.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 2 izglītojamie) no izglītības iestādes ar
izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā līdz 99;
11.2. 1.,2. un 3.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 3 izglītojamie) no izglītības iestādes ar
izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā 100 un vairāk.
12. Izglītojamais, kurš ieguvis titulu „Gada skolēns”, atkārtoti vecuma grupā, kurā saņemts tituls,
nevar piedalīties.

V. Konkursa norise
13. Konkursu organizē 2 posmos – skolas un novadu, konkursa dalībniekus izvērtējot pēc trim
pamatkritērijiem (1.pielikums):
13.1. mācību darbs – konkurss „Mācos un zinu”:
13.1.1. sasniegumi mācību programmas apguvē;
13.1.2. izcilība;
13.1.3. zināšanas par savu novadu, valsti, vispārējā erudīcija (tests);
13.1.4. sasniegumi skolas, novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
13.2. pašizpausme un radošā aktivitāte – konkurss „Mana individualitāte un talanti”:
13.2.1. dalība interešu izglītības grupās, mūzikas, mākslas un sporta skolās;
13.2.2. individuāli sasniegumi interešu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta skolu
konkursos, skatēs, sacensībās novadā un reģionā;
13.2.3. individuāli sasniegumi interešu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta skolu
konkursos, skatēs, sacensībās valstī un starptautiskā līmenī;
13.2.4. komandu, kolektīvu, kurās darbojas pretendents, sasniegumi interešu izglītības,
mūzikas, mākslas un sporta skolu konkursos, skatēs, sacensībās.
13.3. iekšējās pasaules izkopšana – konkurss „Es un pasaule man apkārt”:
13.3.1. izpratne par augstākajām morālajām vērtībām, spēja novērtēt un izjust skaisto (eseja);
13.3.2. radošās izpausmes un sevis prezentēšanas (prasmju demonstrējumi un vizītkarte);
13.3.3. iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē skolā un ārpus tās;
13.3.4. iesaistīšanās labdarībā.
14. Skolas posms tiek organizēts pēc izglītības iestādes apstiprināta nolikuma.
15. Novadu posmam izglītības iestādes iesūta dalībnieka pieteikumu (2.pielikums). Pieteikumā
tiek apkopota informācija par attiecīgā mācību gada laika posmu no 1.septembra līdz
31.martam un iesūtīta konkursa novada posmam līdz 1.aprīlim Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļā.
16. Novada posmā notiek konkursi:
16.1. erudīcijas tests (zināšanas par savu novadu, valsti);
16.2. eseja (tēma tiek paziņota konkursa dienā, vērtēšanas kritēriji 4.pielikumā);
16.3. radošās izpausmes demonstrējums (līdz 5 minūtēm, vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā);
16.4. dalībnieka vizītkarte (līdz 3 minūtēm, vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā).
VI. Vērtēšana
17. Vērtēšana tiek veikta izmantojot 1.pielikuma vērtēšanas kritērijus, balstoties uz datiem no
2.pielikuma pieteikuma anketām un Izglītības nodaļu pārziņā esošiem datiem.
18. Konkursa novada posma rezultāti tiek apkopoti līdz 10.maijam.
VII.

Novadu konkursa vērtēšanas komisija

19. Komisijas vadītājs: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācijas”
Izglītības nodaļas vadītājs.
20. Komisijas locekļi:
20.1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas metodiķis;
20.2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas metodiķis;
20.3. Rundāles novada Finanšu un investīciju nodaļas speciālists izglītības un IT jomā;
20.4. Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības „Mūzikas un mākslas skola” Mākslas nodaļas
vadītājs;
20.5. Iecavas novada domes Izglītības nodaļas vadītājs;
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20.6. Iecavas Kultūras nama vadītājs;
20.7. Konkursa atbalstītāju pārstāvis.
VIII. Apbalvošana
21. Naudas balvas saņem:
Nominācijas nosaukums
Titula „Gada skolēns” ieguvējs
Nominācijas „Par vispusīgām zināšanām” ieguvējs
Nominācijas „Par talantu daudzpusību” ieguvējs
Nominācijas neieguvušie skolas posma „Gada skolēni” saņem
pateicību par piedalīšanos novada konkursā „Gada skolēns”

Balva euro
150
75
75
25

22. Naudas balvas un Uzslavas raksti tiek pasniegti gadskārtējā pasākumā „Gada skolēns”.
23. Naudas balvas un pasākuma organizācijas finansējums tiek nodrošināts no izglītojamo
attiecīgās pašvaldības finanšu līdzekļiem: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Izglītības nodaļas, Rundāles novada pašvaldības un Iecavas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
IX. Nolikuma darbība
24. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 31.martā.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums

Konkursa „Gada skolēns” vērtēšanas kritēriji
Konkursi

Nr.p.
k.

Rezultatīvais rādītājs

1. Konkurss
„Mācos un
zinu”

1.1.

Rezultāti apgūstot pamatizglītības
vai vidējās izglītības programmu

Vidējā vērtējuma 1.semestrī un vidējā gada vērtējuma
iepriekšējā mācību gadā summa

Skola

1.2.

Izcilība

1.semestrī vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki
par 9 ballēm (5 punkti)

Skola

1.3.

Zināšanas par savu novadu, valsti,
vispārējā erudīcija

Erudīcijas tests
(1–10 punkti pēc pareizi atbildēto jautājumu %, piemēram, 82
% pareizas atbildes – 8,2 punkti)

Konkursa
vērtēšanas
komisija

1.4.

Sasniegumi novada, reģiona un
valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs

Rezultāti novada, reģiona un valsts olimpiādē:
Konkursa
 Novadā (1.vieta – 3 punkti, 2.vieta – 2 punkti, 3.vieta – 1 vērtēšanas komisija
punkts, atzinība – 0,5).
 Zemgales reģionā (1.vieta – 4 punkti, 2.vieta – 3 punkti,
3.vieta – 2 punkti, atzinība – 1 punkts).
 Valstī (1.vieta – 5 punkti, 2.vieta – 4 punkti, 3.vieta – 3
punkti, atzinība – 2 punkti).
 Starptautiskā (1.vieta – 6 punkti, 2.vieta – 5 punkti,
3.vieta – 4 punkti, atzinība – 3 punkti).

2.1.

Dalība interešu izglītības grupās,
mūzikas, mākslas un sporta skolās

Summārs darbības vērtējums, par katru dalību– 1 punkti

Interešu jomas
pedagogs, klases
audzinātājs

2.2

Individuāli sasniegumi interešu
izglītības, mūzikas, mākslas un
sporta skolu konkursos, skatēs,
sacensībās novadā un reģionā

Interešu jomas
pedagogs, klases
audzinātājs

2.3.

Individuāli sasniegumi interešu
izglītības, mūzikas, mākslas un
sporta skolu konkursos, skatēs,
sacensībās valstī un starptautiskā
līmenī

Par katru sasniegumu:
 1.vieta – 3 punkti
 2.vieta – 2 punkti
 3.vieta – 1 punkti
 atzinība (4.vieta sportā) – 0,5 punkti.
Par katru sasniegumu:
1.vieta – 4 punkti
2.vieta – 3 punkti
3.vieta – 2 punkti
Atzinība (4.vieta sportā) – 1 punkts

2. Konkurss
„Mana
individualitāte
un talanti”

Vērtēšana

Informāciju
sagatavo

Interešu jomas
pedagogs, klases
audzinātājs

Konkurss „Es
un pasaule
man apkārt”

2.4.

Komandu, kolektīvu sasniegumi
(1.-3.vieta) interešu izglītības,
mūzikas, mākslas un sporta skolu
konkursos, skatēs, sacensībās

novadā- 1 punkts
reģionā, valstī, starptautiskajā līmenī– 2 punkti

3.1.

Spēja novērtēt un izjust skaisto,
izpratne par morālajām vērtībām

Eseja (1–10 punkti pēc esejas vērtēšanas kritērijiem, skatīt
4.pielikumu)

Konkursa
vērtēšanas
komisija

3.2.

Radošās izpausmes un sevis
prezentēšana



Konkursa
vērtēšanas
komisija

Pretendenta vizītkarte ( 1–5,5 punkti)

 Radošās izpausmes demonstrējums (1 0 11 punkti)
(maksimālais punktu skaits – 16,5 punkti)

Interešu jomas
pedagogs, klases
audzinātājs

3.3.

Iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē
skolā un ārpus tās

Summārs vērtējums:
 aktivitāte klasē – līdz 3 punktiem
 aktivitāte skolā – līdz 4 punktiem
 aktivitāte ārpus skolas – līdz 5 punktiem

Skolas
pašpārvalde

3.4.

Iesaistīšanās labdarībā, paveiktie
labie darbi

Līdz 3 punktiem

Direktora
vietnieks
audzināšanas
darbā, klases
audzinātājs

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2.pielikums

Konkursa „Gada skolēns”
pieteikuma anketa
Apsveicam Jūsu izglītības iestādes „Gada skolēnu” ar uzvaru skolas posmā, vēlam veiksmi
un izturību novada posma konkursos!
Lūdzam aizpildīt anketu pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Sagatavoto informāciju
iesūtīt Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļā līdz 1.aprīlim.
Iesniedzamā informācija un rezultatīvais vērtējums tiek sniegts par laika posmu no
1.septembra līdz 31.martam.
Skolēna vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)____________________________________
Personas kods _________________________________
Skola _________________________________________Klase __________________
1. Konkurss „Mācos un zinu”
1.1. Pretendenta rezultāti apgūstot pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu – vidējais
vērtējums 1.semestrī ____________(divi cipari aiz komata) un vidējais gada vērtējums iepriekšējā
mācību gadā ____________(divi cipari aiz komata).
1.2. Pretendenta izcilība – vērtējums 1.semestrī visos mācību priekšmetos nav zemāks par 9 ballēm:

□Jā
2. Konkurss „Mana individualitāte un talanti”
2.1. Informācija par pretendenta dalību interešu izglītības grupās, mūzikas, mākslas un sporta skolās
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
2.2. Informācija par pretendenta individuālajiem sasniegumiem interešu izglītības, mūzikas, mākslas
un sporta skolu konkursos, skatēs, sacensībās novadā un Zemgales reģionā
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
2.3. Informācija par pretendenta individuālajiem sasniegumiem interešu izglītības, mūzikas, mākslas
un sporta skolu konkursos, skatēs, sacensībās valstī un starptautiskā līmenī
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

2.4. Informācija par komandu, kolektīvu (kuros pretendents darbojas kā dalībnieks) sasniegumiem
interešu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta skolu konkursos, skatēs, sacensībās novadā, reģionā
valstī un starptautiskā līmenī
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
3. Konkurss „Es un pasaule man apkārt”
3.3. Informācija par pretendenta iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē izglītības iestādē un ārpus tās.
 Aktivitāte klasē___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Aktivitāte skolā___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Aktivitāte ārpus skolas_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.4. Informācija par pretendenta iesaistīšanos labdarībā, paveiktie labie darbi.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Informācija konkursa žūrijas komisijai
4.1. Klases audzinātāja informācija – konkursa dalībnieka raksturojums (līdz 200 vārdiem)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.2.Novada posma radošais priekšnesums____________________________________________
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Atzīmējiet nepieciešamo priekšnesumam:
 būs prezentācija
 mūzikas, fonogrammas atskaņošana
 klavieres
 krēsli. Daudzums_____
 galdi. Daudzums______
 cits___________________
Konkursa „Gada skolēns” pretendenta paraksts __________________
Izglītības iestādes vadītāja paraksts _______________________Datums _____________
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3.pielikums

Konkursa „Gada skolēns”
(3.2.) Radošo izpausmju un prezentēšanas vērtēšanas kritēriji
_____________________________________________________ (vārds, uzvārds)

Pretendenta vizītkarte (līdz 3 min.)
Kritērijs

0,5

1

1,5

-0,5

Saturiskums
Prasme uzstāties un pārliecināt auditoriju
Vizuālais tēls
Oriģinalitāte
Pārsniegts laika limits
KOPĀ

Radošās izpausmes demonstrējums (līdz 5.min.)
Kritērijs
1

2

3

Priekšnesuma kvalitāte
Radošās personības izpausme
Priekšnesuma kompozīcija
Oriģinalitāte
Skatuves kultūra
Pārsniegts laika limits
KOPĀ

Kopvērtējumā:

_______punkti

-1

4. pielikums

Esejas labošanas kritēriji
Literatūra
Saturs

Latviešu valoda
Argumentācija
5 punkti

Temats izprasts, patstāvīgas domas, radoši spriedumi,
atziņas, vērtējums.
Darba kompozīcija pilnībā atbilst pārsprieduma
uzbūvei, mērķtiecīgi atklāta doma

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu faktu materiālu spēj
atklāt un pierādīt izvēlēto
tematu. Argumenti atklāj indivīda vērtību
sistēmu un tās nozīmi viņa dzīvē
Fakti ir raksturoti/ komentēt

Saturs atbilst tematam, atsevišķas nozīmīgas,
patstāvīgas domas, spriedumi, atziņas, vērtējums.
Darbs loģisks, plānveidīgs

Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu faktu materiālu spēj
atklāt un pierādīt izvēlēto tematu. Argumenti atklāj
indivīda vērtību
sistēmu un tās nozīmi viņa dzīvē. Fakti ir
raksturoti/ komentēti, bet pietrūkst oriģinalitātes un
dziļuma.

Daļēji atklāts temats, tas sašaurināts vai paplašināts,
novirze no temata. Vienpusīga, fragmentāra pieeja
galveno problēmu risinājumam, neveikli/trafareti
spriedumi.
Darbs plānveidīgs, bet pietrūkst mērķtiecības
galvenās domas atklāsmē.

Izmantotie fakti savu spriedumu argumentēšanai
parāda, ka skolēns prot orientēties izvēlētajā tematā.
Pietrūkst mērķtiecības šo faktu atlasē.

Vārdu kļūdas

Pieturzīmju kļūdas

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5 un vairāk

6 un vairāk

4 punkti

3 punkti

2 punkti
Temata virspusēja sapratne, novirze no temata,
bezpersonisks darbs

Fakti nav pārliecinoši spriedumu pamatošanai Fakti ir
informatīvi , tie ir daļēji raksturoti.

Daļēji mainīts temats, temata vulgarizācija. Darbam
nav plānveidīgas uzbūves.

Darbā ir vispārīgi spriedumi, maznozīmīgi
fakti

1 punkts

0 punkti
Saturs neatbilst tematam

Tikai vispārīgi spriedumi, bez argumentācijas
Kopā literatūrā ______________

Vidēji ___________
* Ja esejā ir 5 un vairāk stila kļūdas, tad vērtējums latviešu valodā tiek samazināts par 1 punktu

Kopā latviešu valodā*___________

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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 27.p.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā
esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”
apstiprināšanu
Lai atbalstītu un veicinātu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanu un uzlabotu Bauskas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par
kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.8
„Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanu”.
2.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
2.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
1.

Pielikumā: Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8 ar pielikumiem
uz 8 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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 31.martā

Nr.8
Protokols Nr.6, 27.punkts

Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 43.panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma
„Par
kultūras
pieminekļu
aizsardzību” 24.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs” (turpmāk – Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs) teritorijā
esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo
ēku autentiskuma saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu.
Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto
finanšu līdzekļu ietvaros.
Saistošajos noteikumos lietotie termini:
pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā
esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
pieteikuma iesniedzēja līdzfinansējums – pieteikuma iesniedzēja finansējuma daļa ēkas
vēsturiskās fasādes un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana – krāsojuma, apmetuma, koka dēļu, vēsturiskā ķieģeļa
mūrējuma atjaunošana;
būvgaldniecības izstrādājumi - vēsturisko ēku oriģinālie koka logi un durvis, tai skaitā, to
komplektā ietilpstošie elementi: aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, kā arī vēsturisko ēku
oriģinālie vārti un, kāpnes, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku,
kad ēka uzcelta;
līdzvērtīgi būvgaldniecības izstrādājumi – pēc vēsturiska parauga, zīmējuma, vai rasējuma
no jauna veidots viena loga elements, vienu durvju elementa vai fasādes rotājuma
komplekts, kas veido kompozicionālu un funkcionālu veselumu;
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija – ēkas inventarizācija, kas tiek veikta, lai
noskaidrotu tās kultūrvēsturisko vērtību, kā arī atsevišķu tajā esošo daļu kultūrvēsturisko
vērtību un nozīmi.

5.

6.

Priekšrocība saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas vēsturiskās fasādes vai
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai ir ēkas īpašniekam, kura ēka atrodas publiski
redzamā vietā – ielas vai laukumu perimetrālajā apbūvē.
Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai var iesniegt ne biežāk kā reizi piecpadsmit gados.
II. Atbalstāmie pasākumi un apmēri

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
9.
10.

Līdzfinansējums tiek piešķirts materiālu iegādei, lai atjaunotu ēkas vēsturisko fasādi un
būvgaldniecības izstrādājumus.
Ēkas vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai atbalstāmie
pasākumi:
ēkas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācija 100 %, kura izstrādāta saskaņā ar
2.pielikumu;
ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana līdz 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1500 euro;
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana – logu maiņai 80 %, ja ēkai tiek mainīti visi logi,
60 %, ja ēkai tiek mainīti puse logu, 50 %, ja tiek mainīti logi vienā dzīvoklī, bet ne vairāk
kā 1500 euro,
citu būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500 euro;
Izmaksām jābūt pamatotām, jāatbilst ekonomiskuma un efektivitātes principam un ne
augstākām par vidējo tirgus cenu līdzvērtīga materiāla iegādei.
Izmaksas apliecina ar attaisnojuma dokumentiem, kuri ir noformēti atbilstoši grāmatvedību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
III. Pieteikuma iesniedzējam izvirzītās prasības

Līdzfinansējumu var piešķirt ēkas īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, kura
pieteikums atbilst šādiem nosacījumiem:
11.1. ēka ir reģistrēta zemesgrāmatā;
11.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā
ēkā telpu grupām, ēkai piesaistītajām palīgēkām un ēkai piesaistīto zemesgabalu
pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst pārsniegt 25 % no aprēķinātās kopējās nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
11.3. maksājumu parāds par pakalpojumiem attiecīgajā ēkā (apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 25
% no aprēķinātās kopējās summas;
11.4. ja ēka ir daudzdzīvokļu māja – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par:
11.4.1. ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanas darbu veikšanu;
11.4.2. pilnvaroto personu, kura ir tiesīga iesniegt un parakstīt pieteikumu, un slēgt līgumu par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu
saistītās darbības;
11.5. pilnvarotai personai (ja tā ir juridiska persona), kura ēkas īpašnieka vārdā iesniedz
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par
maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process vai
saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā.
11.

IV. Pieteikuma iesniegšana, reģistrācija un izskatīšanas kārtība
Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) iesniedz šādus
dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai:
12.1. pieteikumu (1.pielikums);
12.
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12.2. īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopijas un dokumentu, kas apliecina pilnvarotās
personas tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā;
12.3. līgumu par arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanu;
12.4. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” (turpmāk – Bauskas
novada administrācija) Bauskas novada Būvvaldē un Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijā apstiprinātu dokumentāciju (fasādes apliecinājuma karte, kultūras
pieminekļos veicamo darbu apraksts);
12.5. paredzēto būvmateriālu izmaksas (turpmāk – tāme);
12.6. izziņu par 11.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu aprēķinātajiem un veiktajiem
maksājumiem par pēdējiem 12 mēnešiem.
13.
Pieteikumu iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
(Uzvaras iela 1, Bauskas, Bauskas nov., LV-3901).
14.
Pieteikumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotas, pēdējās lapas aizmugurē
diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu
skaitu, pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un iesniedzēja
paraksts.
15.
Pieteikumu paraksta ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona.
16.
Pieteikumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai
papildinājumi.
V. Pieteikuma izskatīšanas kārtība
Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa pieteikumu izskata 10 darbu dienu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
18.
Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Katram pieteikuma iesniedzējam
piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka pamatojoties uz atbalstāmo
izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 8.punktā noteiktos līdzfinansējuma apjmērus.
19.
Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
19.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
pieteikuma iesniedzējs atbilst saistošo noteikumu prasībām;
19.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
pieteikuma iesniedzējs neatbilst saistošo noteikumu prasībām ir sniegtas nepatiesas ziņas.
20.
Ja atzinums ir pozitīvs, Saimnieciskā nodaļa sagatavo lēmuma projektu jautājuma
izskatīšanai Bauskas novada domē.
21.
Ja atbalstāmais pieteikuma kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam
pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, pieteikuma iesniedzējs līdzfinansējumu var
saņemt tiklīdz šim mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgā gadā vai nākamā gadā)
finanšu līdzekļi
22.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Lēmumā
tiek norādīts ar līdzfinansējuma apmērs.
23.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru,
Bauskas novada administrācija slēdz līgumu ar pieteikuma iesniedzēju par līdzfinansējuma
piešķiršanu ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
24.
Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Bauskas novada administrāciju jānoslēdz 15
dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Ja pieteikuma iesniedzēja kavējuma dēļ
noteiktajā termiņā līgums nav noslēgts, pieteikuma iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu.
17.

VI. Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība
25.

Pēc ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanas darbu
pabeigšanas izpildīto darbu kvalitāti novērtē Saimnieciskā nodaļa un paraksta pieņemšanas
un nodošanas aktu. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti.
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26.
27.

Pieteikumu iesniedzējs iesniedz Bauskas novada administrācijā pieņemšanas un nodošanas
aktu un izdevumu apliecinošus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
Bauskas novada administrācija mēneša laikā no 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas
pārskaita pieteikumu iesniedzējam pašvaldības līdzfinansējuma summu, kas noteikta
saistošo noteikumu 22.punktā minētajā lēmumā.
VII. Noslēguma jautājums

28.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

4

Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Saistošie noteikumi
par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka,
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta
otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos
neteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt
līdzekļus to vietējas nozīmes kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja)
noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu valsts nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļa
„Bauskas
pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu
un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas
vēsturiskā centra teritorijā esošo ēku autentiskuma
saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides
saglabāšanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Līdzfinansējums tie piešķirts apstiprinātā pašvaldības
budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saglabājot un atjaunojot kultūras pieminekļus,
vienlaikus tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide kopumā, kā
arī būs pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras un
kultūras sfēras attīstību.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc
pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis” un portālā www.bauska.lv

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Konsultācijas notikušas ar biedrību „Bauskas vecpilsēta”.

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada
31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8

Pieteikuma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
Ēkas adrese
Ēkas kadastra Nr.
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums,
reģistrācijas Nr.
Pieteikuma iesniedzēja adrese
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas
vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
tel. Nr.
Pieteikuma iesniedzēja bankas konta Nr.
Atzīmēt, kurai no minētajām, grupām šis pieprasījums atbilst:
1. Ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana
2. Būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana
Īsi aprakstīt problēmu, kas tiks
novērsta, vai daļēji novērsta,
izmantojot no pašvaldības
pieprasīto līdzfinansējumu

Kopējās būvmateriālu izmaksas
No pašvaldības prasītais finansējums
Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:
Ja jau izstrādāta - noteikumiem atbilstoša tehniskā dokumentācija
Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas un dokuments, kas apliecina
pilnvarnieka tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā (izņemot SIA „VIDES
SERVISS”)
Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija
Paredzēto būvmateriālu izmaksu tāme
Citi materiāli
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir
patiesi un atbilst oriģinālam
Pieteikuma iesniedzēja paraksts
Pieteikuma iesniegšanas datums
Atzīme par pieteikuma reģistrāciju Bauskas novada
pašvaldībā

EUR
EUR

2.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.8

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevums
1.
2.

3.
4.

5.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.

8.
9.

Vēsturisku nozīmīgas ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija tiek veikta ar mērķi
noskaidrot gan visas ēkas, gan atsevišķu tās sastāvdaļu kultūrvēsturisko vērtību.
Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju nepieciešamības gadījumā var veikt arī atsevišķai
ēkas daļai (piemēram, inventarizējot tikai konkrētu fasādi, logus, durvis vai interjera apdares
elementus), taču tas pieļaujams tikai ārkārtas situācijās un neatbrīvo no pienākuma veikt pilnu
ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.
Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas saturs un kvalitatīvās prasības pret to ir
nemainīgas, neatkarīgi no ēkas vecuma, izmēriem vai sarežģītības pakāpes.
Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju var veikt speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju
(augstākā izglītība arhitektūrā vai mākslas vēsturē) un pieredzi ēku arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes un restaurācijas jomā, ko apliecina līdzdalība šāda rakstura izpētes
pasākumos un kompetentu institūciju atsauksmes.
Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija pēc tās pabeigšanas un iesniegšanas būvvaldē
kļūst par nozīmīgu dokumentu, kurā iekļautā informācija respektējama, izskatot jautājumus par
attiecīgās ēkas uzturēšanu, tās saglabātības nodrošināšanas pasākumiem un jebkāda veida
izmaiņu veikšanu ēkas veidolā.
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atskaites dokumentācijai jāsatur šāda
informācija:
vispārējs pētāmā objekta raksturojums un ziņas par inventarizāciju: tās mērķi, organizētājiem,
izpildītājiem, pētniecības metodēm, inventarizācijas sējumu kopējo skaitu un glabāšanas vietu,
kā arī inventarizācijas materiālu oriģinālu (fotoattēlu negatīvu vai digitālo failu, pierakstu,
uzmērījumu un rasējumu) uzglabāšanas formātu un vietu;
vispārējas, bez padziļinātas pirmavotu izpētes, iegūstamas ziņas par inventarizējamā objekta
vēsturi, norādot arī informācijas avotus;
apsekojuma rezultātu apraksts, kurā sniegtas šādas ziņas: ēkas celšanas un nozīmīgāko pārbūvju
datējumi, apjoms, konstrukcijas, plānojums, būvgaldniecības izstrādājumi (logi, durvis, kāpnes,
iebūvētās mēbeles), grīdu segumi, apkures ietaises, fasāžu un interjera apdares elementi;
anotēti inventarizācijas saturam atbilstoši ēkas kopskatu, fasāžu, interjeru, kā arī nozīmīgu
būvdetaļu un apdares elementu fotoattēli;
uz jau esošu uzmērījumu bāzes izstrādāti ēkas plāni un fasāžu grafiski attēlojumi vai
inventarizācijas gaitā radīti shematiski plāni un fasāžu zīmējumi, kuros fiksēta telpu
inventarizācijā lietotā telpu numerācija, informācija par logu un durvju tipiem un to izvietojumu,
kā arī informācija par citiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem ēkas fasāžu vai interjera elementiem;
gala secinājumi un ieteikumi, norādot tās vērtīgās ēkas detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana
vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama, kā arī cita informācija, kas atbilst konkrētā
apsekojuma darba uzdevumam.
Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā veicamas atsevišķas krāsojumu izpētes
zondāžas, nosakot ēkas fasāžu un to atsevišķu elementu sākotnējā krāsojuma toni (pēc NCS
krāsu kataloga) un krāsas sastāvu (darvas, krīta-līmes, lineļļas vai cita). Zondāžu rezultāti
fiksējami aprakstu, fotoattēlu un shēmu veidā, norādot katra konkrētā zondāžas laukuma
atrašanās vietu.
Zondāžu veikšanas vietas un to apjoms iepriekš saskaņojams ar ēkas īpašnieku.
Gadījumā, ja arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā objektā tiek uzieti ar to
kultūrvēsturiski saistīti vai tā būvvēsturi paskaidrojoši savrupatradumi (piemēram, vēsturiski
jumta dakstiņi, krāšņu podiņi, loga rāmji vai to atliekas u.tml.), tie fiksējami izpētes atskaitē

apraksta un fotoattēlu veidā. Gadījumā, ja attiecīgais savrupatradums tā saglabāšanas nolūkā
pārvietots no objekta, atskaitei jāpievieno pieņemšanas-nodošanas akta kopija, kurā norādīts,
kā (izpētes veicēja, novada muzeja, VKPAI būvdetaļu krājuma vai kāda cita) glabāšanā
atradums nodots.
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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļa „Ceplis 12”7 un “Ceplis 12”- 8, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt neprivatizētos dzīvokļus „Ceplis 12” -7 un „Ceplis 12” -8, Ceplis,
Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēti dzīvokļi „Ceplis 12”-7 ar platību 25,2
m² un „Ceplis 12”-8 ar platību 26,4 m². Dzīvokļi nav izīrēti. Minētie dzīvokļi nav piemēroti
turpmākai izīrēšanai. Dzīvokļu tehniskais stāvoklis pasliktinās un rada zaudējumus pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli „Ceplis 12”-7, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 25,2 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 006 0067, ar platību 1516 m², 252/2135
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldības dzīvokli „Ceplis 12”7, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 25,2 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 006 0067, ar platību 1516 m², 252/2135 domājamās
daļas.
3. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli „Ceplis 12”-8, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 26,4 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 006 0067, ar platību 1516 m²,
264/2135 domājamās daļas.
4. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldības dzīvokli „Ceplis 12”8, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 26,4 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 006 0067, ar platību 1516 m², 264/2135 domājamās
daļas.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
6. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamo īpašumu ieguvēji.
Domes priekšsēdētājs
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Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
„X”, Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu
par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo „X”, Codes pagastā”. Ar šo lēmumu
apstiprināta atlīdzība 20 700 EUR apmērā Ž.F. par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu „X”, Codes pagastā, kadastra Nr. 4052 008 0042, kas sastāv no zemes vienības 2,95 ha
platībā, uz kuras Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas
likuma 9.panta pirmo daļu pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
atlīdzības apmēru, pieņem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atsavināt par atlīdzību 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro) no Ž.F. par
labu Bauskas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā, kadastra Nr.
4052 008 0042, kas sastāv no zemes vienības 2,95 ha platībā uz kuras Bauskas novada
pašvaldībai piederošās ēkas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija" sagatavot
pirkuma līgumu un veikt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma tiesību
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu Brunavas pagastā
ierakstīšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.pantu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
36.panta pirmās daļas 6.punktu, sakarā ar to, ka šā lēmuma 1.punkta minētie dzīvokļi netika
privatizēti un tie atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē esošos
dzīvokļus Brunavas pagastā:
1.1. „Sniedzes”, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov.:
1.1.1. dzīvokli „Sniedzes” – 1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 1, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4046 011 0088 003, un zemesgabala, kadastra Nr. 4046 011 0091, 5720 m² platībā
435/1832 kopīpašuma domājamās daļas;
1.1.2. dzīvokli „Sniedzes” – 2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 2, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4046 011 0088 003, un zemesgabala, kadastra Nr. 4046 011 0091, 5720 m² platībā
434/1832 kopīpašuma domājamās daļas;
1.1.3. dzīvokli „Sniedzes” – 3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 3, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4046 011 0088 003, un zemesgabala, kadastra Nr. 4046 011 0091, 5720 m² platībā
481/1832 kopīpašuma domājamās daļas;
1.1.4. dzīvokli „Sniedzes” – 4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 4, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4046 011 0088 003, un zemesgabala, kadastra Nr. 4046 011 0091, 5720 m² platībā
482/1832 kopīpašuma domājamās daļas;
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā lēmuma
1.punktā minēto dzīvokļu īpašumu tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Bērzkalni 12”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts R.J. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, „Bērzkalni 12”, Īslīces pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot R.J. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, „Bērzkalni 12”,
Īslīces pagastā ar platību 57,12 m². Dzīvoklis izīrēts R.J. un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas
īres līgums. Īrniece ir izteikusi vēlmi īrēto dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, „Bērzkalni 12”, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 57,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 8411 m², 571/16604 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.x „Bērzkalni 12”, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 57,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 8411 m², 571/16604 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 11,
Kalēju ielā 1, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.11, Kalēju ielā
1, Bauskā ar platību 23,7 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 otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
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.11, Kalēju ielā 1, Bauska, Bauskas nov., ar kopējo platību 23,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0129 ar platību 735
m², 237/1621 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr.11, Kalēju ielā 1, Bauska, Bauskas nov., ar kopējo
platību 23,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0129
ar platību 735 m², 237/1621 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Zaļajā
iela 15, Bauskā atsavināšanu
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.524 4 Bauskas novada pašvaldībai dzīvojamā mājā Zaļajā ielā 15, Bauskā pieder
dzīvoklis Nr.4 ar platību 42,3 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4,
Zaļajā ielā 15, kadastra Nr.4001 900 3356, ar kopējo platību 42,3 m², 423/3657
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0063 001 un 423/3657
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0063 002.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 19, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 24.februārī saņemts Madaras Zundas iesniegums
par dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 19, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņai
kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Madaras Zundas iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā Uzvaras ielā 19, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0211 001 ir 5
dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 1574 m² platībā. Ir
notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku ievēlēta Madara
Zunda. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā
dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 19, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Uzvaras iela 19, Bauskā un tai funkcionāli saistītā zemesgabala,
kadastra Nr.4001 001 0211, 1574 m² platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai Madarai Zundai, personas kods 230488-13302.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli L.Tijoni
sagatavot nekustamā īpašuma Uzvaras iela 19, Bauska nodošanas un pieņemšanas aktu
un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 35.p.

Par dzīvojamās telpas „Centrs 15” – 1, Īslīces pagastā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 16.februārī saņemts Z.K., deklarētās dzīvesvietas
adrese: „Centrs 15”–x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz
dzīvojamās telpas „Centrs 15”–x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu,
jo tēvs G.P. miris.
Izskatot Z.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas „Centrs 15”–x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īrnieks G.P.
2014.gada 11.martā miris;
Z.K. iemitinājusies un dzīvesvietu „Centrs 15”–x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov.
deklarējusi 1985.gada 30.septembrī;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” 15.02.2016. noslēgtā
vienošanās „Par komunālo pakalpojumu parāda nomaksu” apliecina, ka minētajai personai īres
maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir 773,36 EUR.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Centrs 15”– x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar Z.K., personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
noslēgt dzīvojamās telpas „Centrs 15”–x, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar Z.K.
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Par dzīvojamās telpas „Centrs 17” –x, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 15.02.2016. saņemts A.K., deklarētā 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.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 16.02.2016. izziņa Nr.9 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot A.Kastricas iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Andis Kastrica 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 2016.gada 29.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. ir īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāds 63,52 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 „Centrs 17”–X, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar A.K., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā:
2.1. noslēgt vienošanos ar A.K. par īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda samaksu;
2.2. veikt grozījumus ar A.K. 05.09.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Centrs 17”–X,
Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Kūdra 3” –X, Vecsaules pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.K., deklarētā dzīvesvieta: „Kūdra 3”–X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Kūdra 3”– X,
Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2015.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienots Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” 2015.gada decembra pārskats „Par īres dzīvokļa „Kūdra 3”-X, Kūdra, Vecsaules pag.
maksājumiem”.
Izskatot A.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.K. īrē dzīvokli „Kūdra 3”–X Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Kūdra 3”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
Dzīvojamās telpas „Kūdra 3”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma 2.punktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja vien tas netiek izbeigts pirms noteiktā
termiņa saskaņā ar Līguma izbeigšanas nosacījumiem.
Īrniekam A.K. 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 „Kūdra 3”–X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar A.K., personas kods XXXX, līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar A.K. 04.12.2013. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Kūdra 3”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Sniedzes”–X, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī saņemts U.M., deklarētā dzīvesvieta:
„Sniedzes”– X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas „Sniedzes”– X, Grenctālei, Brunavas pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” 17.02.2016. izziņa Nr.3-7/21 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot U.M. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
U.M. ģimene īrē dzīvokli „Sniedzes”– X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Sniedzes”– X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz
laiku līdz 2016.gada 29.februārim.
Dzīvojamās telpas „Sniedzes”-X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.4.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt īres līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas
novada pašvaldībā iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniekam U.M. 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 „Sniedzes”– X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar U.M., personas kods XXXX, līdz 2019.gada 31.martam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājam viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar U.M. 01.04.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas
„Sniedzes”-X, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”– X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.februārī saņemts I.B., deklarētā dzīvesvieta:
„Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” 04.02.2015. izziņa Nr.1-5/18 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ģimene īrē dzīvokli „Jumpravas 4”– X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4” –X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums
noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei I.B. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 69,51 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, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar I.B., personas kods XXXX, līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar I.B. 01.04.2015. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”– X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līgumā, kā arī noslēgt vienošanos par parāda samaksu (ja tāds nav noslēgts).
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45 – X, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.martā saņemts G.K., deklarētā dzīvesvieta: „X”,
Codes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo, brīvo
dzīvojamo platību Rīgas ielā 45–X, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada
8.decembra lēmumu „Par G.K. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā persona, kura dzīvo denacionalizētā mājā un kura lietojusi
dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2016.gada 4.martā sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo telpu
Rīgas ielā 45–X, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; minētā likuma
14.panta septītās daļas 1.punktu, pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli
nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un
lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 08.03.2016. sēdes lēmumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā 45 – X, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt G.K., personas kods XXXX, ģimenē 2 personas, dzīvojamo telpu Rīgas ielā 45–X,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 32,6 m2.
3. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2016.gada 30.septembrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar G.K. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45–X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt G.K. 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.
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Par dzīvojamās telpas Pļavu iela 8 – x, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 23.februārī saņemts A.K., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Pļavu iela 8–X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas Pļavu
iela 8– X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo tēvs V.K. miris.
Izskatot A.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Pļavu iela 8–X Bauska, Bauskas nov. īrnieks V.K. 2016.gada 10.janvārī miris;
A.K. iemitinājies un dzīvesvietu Pļavu iela 8–X Bauska, Bauskas nov. deklarējis 1998.gada
18.oktobrī;
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Purviņš ” 22.02.2016. izziņa „Par dzīvokļa
Pļavu iela 8-X Bauska, Bauskas nov. 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 Pļavu iela 8– X Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar A.K.,
personas kods XXXX, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša noslēgt dzīvojamās telpas Pļavu iela 8-X, Bauska, Bauskas, Bauskas nov. īres
līgumu ar A.K.
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Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela 6 – X, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.martā ar J.A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Strautnieku iela 6–X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 28.maijā sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots līdz
2015.gada 30.novembrim. 2016.gada 15.februārī saņemts J.A. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Stautnieku iela 6–X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Stautnieku ielā 6–X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma beigu termiņš bija 2015. gada 30.novembris;
J.A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016.gada 30.aprīlim;
īrniekam J.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Stautnieku iela 6–X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar J.A., personas kods XXXX, līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela 6–X, Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu ar J.A.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas Kalēju
iela 22–X, Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts E.J. iesniegums ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu
īrētajam pašvaldības dzīvoklim Kalēju ielā 22–X, Bauskā, Bauskas nov., jo ģimenei piešķirts
trūcīgās statuss.
Izskatot E.J. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
E.J. ar ģimeni: laulāto G.J., dēlu I.J., dzim.26.08.1985., meitu O.D., dzim. 19.03.1989.,
mazmeitu M.J., dzim. 21.02.2006. īrē pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Kalēju ielā 22–X,
Bauskā, Bauskas nov.;
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, E.J. ģimenei piešķīrusi trūcīgās statusu uz laiku līdz
2016.gada 31.maijam;
saskaņā ar 2009.gada 3.februārī noslēgto dzīvojamās telpas Kalēju ielā 22–X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu, tā kopējā platība ir 55,6 m2 .
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
trešās daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta
noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1.apakšpunktu,
ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai (ģimenei)rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību trūcīgās personas
(ģimenes) statusam; 3.1.apakšpunktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura
kopējā platība, kurā dzīvo vairākas personas, – 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo
personu; likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata; šā
panta otro daļu, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli; minētā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu slēdz rakstveidā, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Kalēju ielā 22 – X, Bauskā,
Bauskas nov.

2. Izbeigt 03.02.2009. noslēgto dzīvojamās telpas Kalēju ielā 22 – X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu ar E.J. 2016.gada 1.aprīlī.
3. Noslēgt sociālā dzīvokļa Kalēju ielā 22 – X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar E.J.,
personas kods XXXX, uz laiku līdz 2016.gada 30.septembrim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā noslēgt sociālā dzīvokļa Kalēju ielā 22– X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar E.J.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.A. uz zemes vienības 1/3 domājamo
daļu Pionieru ielā X , Bauskā
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 1998.gada 27.maijā pieņēma lēmumu par
tiesībām J.A., personas kods XXXX, par samaksu iegūt 1/3 domājamo daļu zemi Bauskā,
Pionieru ielā X. Uz zemesgabala Pionieru ielā X, Bauskā atrodas dzīvojamā māja,
saimniecības ēka un šķūnis, kas saskaņā ar 2004.gada 24.septembra mantojuma apliecību
pieder Z.S. – 2/3 domājamās daļas un saskaņā ar 1998.gada 15.maija dāvinājuma līguma J.A.
– 1/3 domājamā daļa.
Z.S. 2006.gada 14.martā zemesgabala Pionieru ielā X, Bauskā 2/3 domājamās daļas ir
izpircis no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un reģistrējis zemesgrāmatā uz sava vārda.
J.A. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir,
līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļā
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā apliecinājumu par
priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma
slēgšanas. J.A. miris 2015.gada 27.augustā. Viņa īpašumu – 1/3 domājamo daļu no ēkām un
būvēm Pionieru ielā 5, Bauskā saskaņā ar 2016.gada 8.februāra mantojuma apliecību
mantojusi I.K.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt
un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas
zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai personai, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:

1. Noteikt, ka zemes lietošanas tiesības, zemes vienības 1585 m² platībā Pionieru ielā
X, Bauskā, kadastra apzīmējums XXXX, 1/3, domājamās daļas lietotājai I.K., kura
ir J.A. mantiniece attiecībā uz namīpašumu Pionieru ielā X, Bauskā, izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā
termiņā – 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt J.A. mantiniecei I.K. attiecībā uz namīpašumu Pionieru ielā X Bauskā ar
2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes vienības 1/3 domājamo daļu
Pionieru ielā X Bauskā, kadastra apzīmējums XXXX.
3. Noteikt, ka zemes vienības Pionieru ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kadastra
apzīmējumu XXXX 1/3 domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai
normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot nomas līgumu un noslēgt zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX nomas līgumu ar I.K.
5. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai reģistrēt
zemes vienības Pionieru ielā X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums
XXXX, 1/3 domājamo daļu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā,
skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 18.februārī saņemts E.K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. 3-14.24/281), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību, kadastra apzīmējums XXXX, 882 m2
platībā mazdārziņa izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums Lauku iela X, kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 882 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000101065;
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
2016.gada 9.februāra līdz 2016.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā un
publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Iznomāt E.K., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: Lauku iela 6 – X,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma Lauku iela X, kadastra Nr.XXXX,
zemes vienību 882 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX saskaņā ar grafisko
pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.09.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar E.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.”
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Pilskalna iela X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I.S. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt
īpašumā zemesgabalu Pilskalna ielā X, Bauskā.
Izskatot I.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Pilskalna iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.X, sastāv no
zemes vienības 0,1042 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000535853.
Uz zemesgabala Pilskalna ielā X, Bauskā atrodas dzīvojamā māja ar būves kadastra
apzīmējumu XXXX un pieder I.S. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000541334.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kuras
atrodas ēka (būve). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pilskalna
iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,1042 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par bezmantinieka mantas pārņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta iesniegums, kurā
pašvaldībai lūgts izskatīt jautājumu par bezmantinieka mantu atzītā dzīvokļa īpašuma Nr.58,
Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Aijas Biezās 18.09.2015. aktu par
mantojuma lietas izbeigšanu dzīvokļa īpašums Nr.58, Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas nov. atzīts
par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij;
pēc Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem dzīvokļa īpašuma Nr.58,
Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 2527, kopējā platība ir 45,6 m² un
kadastrālā vērtība 8872 EUR. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, 45.panta pirmo daļu un Ministru
kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr. 1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas
ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4. apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pārņemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekritīgu
bezmantinieka mantu – dzīvokļa īpašumu Nr.58, Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 900 2527.
2. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.58, Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas nov. nepieciešams
pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0261 Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.februārī saņemts Bauskas rajona Vecsaules
pagasta zemnieku saimniecības „Kokles 1” pilnvarotās personas Kārļa Kuļikauska iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.24/717), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Kallas”, kadastra
Nr.4092 007 0263, zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0261.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Kallas”, kadastra Nr.4092 007 0263, kas sastāv no zemes vienības
3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0261 saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Vecsaules pagastā zemes vienību piekritību” ir
piekrītošs 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
2016.gada 24.februāra līdz 2016.gada 10.martam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēts Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā
„Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
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 Bauskas rajona Vecsaules pagasta zemnieku saimniecībai „Kokles 1”, reģistrācijas
Nr.43601000380, juridiskā adrese: „Kokles”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, nekustamā
īpašuma „Kallas”, kadastra Nr.4092 007 0263, zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 007 0261 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta zemnieku saimniecību „Kokles 1” šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veccīruļi”, Vecsaules
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.februārī saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
vadītājas L.Vasiļauskas iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Veccīruļi”, Vecsaules pagastā, jo šo īpašumu bez ievērojamiem materiāliem ieguldījumiem nevar
izīrēt un tas atrodas avārijas stāvoklī.
Nekustamais īpašums „Veccīruļi”, Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 012 0060, sastāv
no vienas zemes vienības 3,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumus 4092 012 0060 un ēkas uz tās
– dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4092 012 0060 001). Dzīvojamā māja netiek
izmantota un atrodas sabrukšanas stadijā.
Nekustamais īpašums saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.494 pieder Bauskas novada pašvaldībai.
Minētais nekustamais īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un
5.panta piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Veccīruļi”, Vecsaules pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 012 0060 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4092 012 0060 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 priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 3”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.martā saņemts Valdas Vērmanes iesniegums
par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 3”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
viņai kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Valdas Vērmanes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Bērzkalni 3” ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0131 001 ir 4 dzīvokļu
īpašumi un 3 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,1184 ha platībā (kadastra apzīmējums
4068 003 0131). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieci
ievēlēta Valda Vērmane. Ar mājas pārvaldnieci un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Bērzkalni 3”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Bērzkalni 3”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala, kadastra Nr. 4068 003 0131, 0,1184 ha platībā pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Valdai Vērmanei, personas kods XXXX.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Bērzkalni 3”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 51.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 009 0297 Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Piesaulītes lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0297, sastāv no zemes vienības 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
009 0297.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0297 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par zemes vienību
platību precizēšanu Ceraukstes pagastā” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0297
precizēta platība no 1,00 ha uz 0,87 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0297 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Piesaulītes lauks”, kadastra Nr. 4050 009 0297, zemes
vienība 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0297 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 009 0281 Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Sauku lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0281 sastāv no zemes vienības 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
009 0281.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0281 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0281 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Sauku lauks”, kadastra Nr. 4050 009 0281, zemes vienība
0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0281 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 009 0284 Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Kadiķu lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0284, sastāv no zemes vienības 1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
009 0284.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0284 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0284 atbilst zemes starpgabala statusam,
jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Kadiķu lauks”, kadastra Nr. 4050 009 0284, zemes vienība
1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0284 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Līkumi”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.martā saņemts Ceplītes Ineses zemnieku
saimniecības „Līdakas” iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Līkumi”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceplītes Ineses zemnieku saimniecības „Līdakas” iesniegumu, Bauskas novada
dome konstatēja:
nekustams īpašums „Līkumi”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 003 0122, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7569;
nekustams īpašums „Līkumi”, kadastra Nr.4050 003 0122, sastāv no zemes vienības 0,87
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 003 0122 Ceraukstes pagastā piekritību un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 003 0122 ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122
platība ir 0,87 ha.
Ceplītes Ineses zemnieku saimniecības „Līdakas” nekustamā īpašuma „Kausiņi”, kadastra
Nr.4050 003 0048, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0048 robežojas ar pašvaldības
īpašumu „Līkumi”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līkumi”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 003 0122, kas sastāv no zemes vienības 0,87 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0122.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 55.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaltes lauks”,
Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.februārī saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Kaltes lauks”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot SIA „Ceraukstīte” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Kaltes lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0276, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7566;
nekustams īpašums „Kaltes lauks”, kadastra Nr.4050 009 0276, sastāv no zemes vienības
0,4869 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0276.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0080 Ceraukstes pagastā” noteikts,
ka zemes vienība 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0276 ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0276
platība ir 0,4869 ha.
SIA „Ceraukstīte” nekustamā īpašuma „Svari”, kadastra Nr.4050 009 0109, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0109 un nekustamā īpašuma „Kaltes”, kadastra Nr.4050 009
0059, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0059 robežojas ar pašvaldības īpašumu
„Kaltes lauks”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Kaltes lauks”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 009 0276, kas sastāv no zemes vienības 0,4869
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0276.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 „X X”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.februārī saņemts T.J. pilnvarotās personas M.S.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Ceraukstes
pagastā.
Izskatot T.J. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā,
kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7286;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,0570 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu I.J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXXX Ceraukstes pagastā” noteikts, ka
I.J. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Ceraukstes pagasta „X” zemes
vienību 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2011.gada 3.janvārī I.J. noslēdzis zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Ceraukstes pagasta pārvalde” par zemes vienības 0,0570 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX nomu.
I.J. miris 2013.gada 8.septembrī.
Saskaņā ar 18.09.2014. zvērinātas notāres Zentas Reliņas izdoto mantojuma apliecību
Nr.2834 uz 2013.gada 8.septembrī mirušā I.J. atstāto mantojumu mantojuma tiesībās apstiprināta
pārdzīvojušā laulātā – T.J.
Mantiniece pieņēmusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0570 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 001 0294.
2014.gada 5.novembrī T.J. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 0,0570 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, kas
atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā, kadastra Nr.X, kas sastāv no
zemes vienības 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauki”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.februārī saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Lauki”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot SIA „Ceraukstīte” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Lauki”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 005 0107, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7561;
nekustams īpašums „Lauki”, kadastra Nr.4050 005 0107, sastāv no zemes vienības 2,49 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0187.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķišanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0107 Ceraukstes pagastā” noteikts,
ka zemes vienība 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0107 ir starpgabals.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0104 Ceraukstes pagastā piekritību un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība 1,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0104 ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
Ar Bauskas novada administrācijas 2015.gada 14.janvāra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0107 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0104
apvienošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, Ceraukstes pagastā” zemes
vienības ir apvienotas un izveidota jauna zemes vienība 2,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0187.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0187
platība ir 2,49 ha.
SIA „Ceraukstīte” nekustamā īpašuma „Jaunmārcēni”, kadastra Nr.4050 005 0102, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0030 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050
005 0102, nekustamā īpašuma „Tāles”, kadastra Nr.4050 005 0112, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4050 005 0112 un nekustamā īpašuma „Alejnieki”, kadastra Nr.4050 005 0014,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0014 robežojas ar pašvaldības īpašumu „Lauki”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lauki”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 005 0107, kas sastāv no zemes vienības
2,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0187.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Laukrozes”,
Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.februārī saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Laukrozes”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot SIA „Ceraukstīte” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Laukrozes”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 005 0080, pieder Bauskas novada pašvaldībai, saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7562;
nekustams īpašums „Laukrozes”, kadastra Nr.4050 005 0080, sastāv no zemes vienības
0,9758 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0080.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0080 un nosaukuma maiņu
Ceraukstes pagastā” noteikts, ka zemes vienība 0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005
0080 ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0080
platība ir 0,9758 ha.
SIA „Ceraukstīte” nekustamā īpašuma „Leduslāči”, kadastra Nr.4050 009 0322, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0109 un nekustamā īpašuma „Puķuzirņi”, kadastra
Nr.4050 005 0121, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0121 robežojas ar pašvaldības
īpašumu „Laukrozes”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Laukrozes”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 005 0080, kas sastāv no zemes vienības 0,9758
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0080.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Grīšļi”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.februārī saņemts SIA „Ceraukste AGRO”
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Grīšļi”, Ceraukstes
pagastā.
Izskatot SIA „Ceraukste AGRO” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Grīšļi”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 005 0091, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7568;
nekustams īpašums „Grīšļi”, kadastra Nr.4050 005 0091, sastāv no zemes vienības 2,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4050 005 0091 Ceraukstes pagastā piekritību un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0091 ir starpgabals.
SIA „Ceraukste AGRO” nekustamā īpašuma „Graudiņi”, kadastra Nr.4050 005 0069,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0179 un nekustamā īpašuma „Brīvkalni”,
kadastra Nr.4050 005 0062, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0079 robežojas ar
pašvaldības īpašumu „Grīšļi”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Grīšļi”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 005 0091, kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0091.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Plāņi”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.februārī saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Plāņi”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot SIA „Ceraukstīte” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Kaltes lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0276, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7563;
nekustams īpašums „Plāņi”, kadastra Nr.4050 009 0076 sastāv no zemes vienības 1,75 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0076.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu uz zemes vienību „Plāņi”, kadastra apzīmējums 4050 009 0076, Ceraukstes pagastā un
zemes vienības piekritību” noteikts, ka zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
009 0076 ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0076
platība ir 1,75 ha.
SIA „Ceraukstīte” nekustamā īpašuma „Grigaiši”, kadastra Nr.4050 009 0085, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0085 un nekustamā īpašuma „Mežabuki”, kadastra
Nr.4050 009 0315, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0315 un zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0325 robežojas ar pašvaldības īpašumu „Plāņi”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Plāņi”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 009 0076, kas sastāv no zemes vienības 1,75 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0076.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 31.martā

prot.Nr.6, 61.p.

Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa Ceraukstes pagastā
ierakstīšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.pantu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
36.panta pirmās daļas 6.punktu, sakarā ar to, ka šā lēmuma 1.punktā minētais dzīvoklis netika
privatizēts un tas atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.10, Visbijas ielā 3, Ceraukste, Ceraukstes pagastā, kura sastāvā ietilpst
dzīvoklis Nr.10 ar platību 58,3 m², dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4050 006 0030
001, un zemesgabala, kadastra Nr. 4050 006 0030, 4691 m² platībā 583/11761 kopīpašuma
domājamās daļas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā
lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Bauskas
novada pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 18.februārī saņemts R.Ž. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot R.Ž. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Lībiešu lauks”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā,
kadastra Nr.XXXX, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7580;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 2,68 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXXX Brunavas pagastā sadalīšanu, piekritību, nosaukuma piešķiršanu” noteikts, ka
zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX platība ir
2,68 ha.
E.Ž. nekustamā īpašuma „Cintiņi”, kadastra Nr.XXXX, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu XXXX robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.XXXX, kas sastāv no zemes vienības 2,68 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.martā saņemts A.D. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot A.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.XXXX, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7487;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 9,56 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX.
A.D. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
2014.gada 12.maijā A.D. noslēdzis zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 015 0022 nomu.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX platība ir
9,56 ha.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.XXXX, kas sastāv no zemes vienības 9,56 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.martā saņemts S.Š. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.XXXX, kas sastāv
no zemes vienības 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
Izskatot S.Š. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.XXXX, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.XXXX;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 1,04 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
Uz zemes vienības 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX atrodas ēkas –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums XXXX), klēts (būves kadastra apzīmējums XXXX),
saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums XXXX), kas pieder S.Š. saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 6957.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„X”,
kadastra Nr.XXX, kas sastāv no zemes vienības 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 18.februārī saņemts A.R. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot A.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra Nr.X,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7482;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 2,57 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 29.marta lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXXX Brunavas pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu” noteikts, ka zemes vienība 2,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX platība ir
2,57 ha.
A.R. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.XXXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
XXXX, robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.XXXX, kas sastāv no zemes vienības 2,57 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0030 Brunavas pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 29.februārī saņemts Edgara Lešinska zemnieku
saimniecības „Vītiņi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.798), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0030.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0030 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
2016.gada 2.marta līdz 2016.gada 16.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 Edgara Lešinska zemnieku saimniecībai „Vītiņi”, reģistrācijas Nr.43601003724,
juridiskā adrese: „Vītiņi”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4046 022 0030, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Edgara Lešinska zemnieku saimniecību „Vītiņi” 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.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.martā saņemts L.P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Īslīces pagastā.
Izskatot L.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 7463;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 1,0436 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu XXXX.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXXX Īslīces pagastā, nosaukuma maiņu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība 0,90 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu XXXX ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX platība ir
1,0436 ha.
L.P. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.XXXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
XXXX robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Īslīces
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.XXXX, kas sastāv no zemes vienības 1,0436 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
vidusskola” attīstības plāna 2015./ 2016. – 2017./ 2018.m.g. saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
attīstības plānu 2015./ 2016. – 2017./ 2018.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” attīstības plāns
2015./ 2016.- 2017./ 2018.m.g. uz 40 lp.
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