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 26.maijā

prot.Nr.11, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29.,35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2016.gada 18.maija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktorei Anitai
Velmunskai (personas kods xxxx) par radošu, iniciatīvas bagātu iestādes vadītājas darbu.
Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas Mūzikas skola.
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” pensionētajai
darbiniecei, bibliotekārei Maijai Šmitei (personas kods xxxx) par ilggadēju godprātīgu
darbu novada bibliotēku attīstības un kvalitātes veidošanā. Pieteikuma iesniedzēja:
Bauskas Centrālā bibliotēka.

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 26.maijā

prot.Nr.11, 2.p.

Par Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8
precizēšanu
Bauskas novada dome 2016.gada 31.martā izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Saistošie
noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošo ēku un vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu” (turpmāk
– saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti
izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2016.gada 29.aprīlī saņemts ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos
noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus, kā arī svītrot atsevišķus punktus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to
daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

3.
4.

Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu”.
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„ 2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība Bauskas pilsētas vēsturiskajā
centrā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
2.2. ēkas īpašnieka līdzfinansējums – ēkas īpašnieka finansējuma daļa ēkas vēsturiskās
fasādes un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
2.3. ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana – krāsojuma, apmetuma, koka dēļu, vēsturiskā
ķieģeļa mūrējuma atjaunošana;
2.4. 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 saglabājušās no ēkas būvniecības
laika vai raksturo laiku, kad ēka uzcelta;
2.5. 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;
2.6. arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija – ēkas inventarizācija, kas tiek veikta,
lai noskaidrotu tās kultūrvēsturisko vērtību, kā arī atsevišķu tajā esošo daļu
kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi.”.
Svītrot 11.punktā vārdus „vai tā pilnvarotajai personai”.
Svītrot 12.punktā vārdus „vai tā pilnvarotā persona (turpmāk – pieteikumu iesniedzējs)”.

5.
6.
7.
8.

Svītrot 11.5.apakšpunktu, 14., 15. un 16.punktu.
Aizstāt visā tekstā vārdus „pieteikuma iesniedzējs” ar vārdiem „ēkas īpašnieks” attiecīgā
locījumā.
Veikt atbilstošus precizējumus saistošo noteikumu punktu numerācijā.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt šo lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

Pielikumā: precizētie Bauskas novada domes 2016.gada 31. marta saistošie noteikumi Nr.8
„Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku un vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanu” ar paskaidrojuma rakstu uz 4 lp.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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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 kultūras
pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.
4.

5.

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.
Saistošajos noteikumos lietotie termini:
pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā
esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
ēkas īpašnieka līdzfinansējums – ēkas īpašnieka 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.
Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto
finanšu līdzekļu ietvaros.
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
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
8.
9.

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. Ēkas īpašniekam izvirzītās prasības

Līdzfinansējumu var piešķirt ēkas īpašniekam, kura pieteikums atbilst šādiem
nosacījumiem:
10.1. ēka ir reģistrēta zemesgrāmatā;
10.2. 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;
10.3. maksājumu parāds par pakalpojumiem attiecīgajā ēkā (apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 25
% no aprēķinātās kopējās summas;
10.4. ja ēka ir daudzdzīvokļu māja – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par:
10.4.1. ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanas darbu veikšanu;
10.4.2. 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.
10.

IV. Pieteikuma iesniegšana, reģistrācija un izskatīšanas kārtība
11.
Ēkas īpašnieks iesniedz šādus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai:
11.1. pieteikumu (1.pielikums);
11.2. īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopijas un dokumentu, kas apliecina pilnvarotās
personas tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā;
11.3. līgumu par arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanu;
11.4. 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);
11.5. paredzēto būvmateriālu izmaksas (turpmāk – tāme);
11.6. izziņu par 10.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu aprēķinātajiem un veiktajiem
maksājumiem par pēdējiem 12 mēnešiem.
12.
Pieteikumu iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
(Uzvaras iela 1, Bauskas, Bauskas nov., LV-3901).
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V. Pieteikuma izskatīšanas kārtība
Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa pieteikumu izskata 10 darbu dienu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
14.
Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Katram ēkas īpašniekam piešķiramo
pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu
aprēķinu, nepārsniedzot 7.punktā noteiktos līdzfinansējuma apmērus.
15.
Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
15.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī ēkas
īpašnieks atbilst saistošo noteikumu prasībām;
15.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
ēkas īpašnieka neatbilst saistošo noteikumu prasībām ir sniegtas nepatiesas ziņas.
16.
Ja atzinums ir pozitīvs, Saimnieciskā nodaļa sagatavo lēmuma projektu jautājuma
izskatīšanai Bauskas novada domē.
17.
Ja atbalstāmais pieteikuma kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam
pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, ēkas īpašniek līdzfinansējumu var saņemt
tiklīdz šim mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgā gadā vai nākamā gadā) finanšu
līdzekļi
18.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Lēmumā
tiek norādīts ar līdzfinansējuma apmērs.
19.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru,
Bauskas novada administrācija slēdz līgumu ar ēkas īpašnieku par līdzfinansējuma
piešķiršanu ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
20.
Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Bauskas novada administrāciju jānoslēdz 15
dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Ja ēkas īpašnieka kavējuma dēļ noteiktajā
termiņā līgums nav noslēgts, ēkas īpašnieks zaudē tiesības slēgt līgumu.
13.

VI. Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība
21.

22.
23.

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.
Ēkas īpašnieks iesniedz Bauskas novada administrācijā pieņemšanas un nodošanas aktu un
izdevumu apliecinošus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
Bauskas novada administrācija mēneša laikā no 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas
pārskaita ēkas īpašniekam pašvaldības līdzfinansējuma summu, kas noteikta saistošo
noteikumu 18.punktā minētajā lēmumā.
VII. Noslēguma jautājums

24.

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

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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

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 26.maijā

prot.Nr.11, 3.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
2016.gada 12.maijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu 14 plauktu iegādei par kopējo summu 889 EUR (astoņi simti astoņdesmit deviņi
euro).
Plaukti nepieciešami saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja slēdzienu par krātuves
krājuma samazināšanu (ap 3000 vienības), lai atslogotu pārseguma nestspēju. Pēc Būvniecības
valsts kontroles biroja norādījuma šobrīd krātuve ir daļēji atbrīvota un krājums izvietots kaudzēs
uz grīdas darbinieku telpās. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja otrreizējas bibliotēkas telpu
apsekošanas 2016.gada 25.aprīlī krājumu izvietot atpakaļ krātuvē nav atļauts.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. punkta 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 889 EUR
(astoņi simti astoņdesmit deviņi euro) papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” plauktu iegādei, lai nodrošinātu krātuves krājuma
pārvietošanu.
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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Par finansiālu atbalstu vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele”
koncertmeistarēm un vadītājai
Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mēmele” šogad 130 kolektīvu
konkurencē izcīnīja tiesības piedalīties starptautiskajā festivālā „XII International Folk Fest
2016”, kas notiek Itālijā, Sardīnijas salā no 29.jūlija līdz 8.augustam. Festivāls norit 10 dienas no
29.jūlija līdz 8.augustam un tā norises vieta ir Sinnai reģions Sardīnijas dienvidos. Festivāla laikā
notiks uzstāšanās daudzās reģiona pilsētās – Sinnai, Sestu, Settimo San Pietro un citās. Festivāla
rīkotāji nodrošina pārbraucienus no vienas uzstāšanās vietas uz nākamo.
Dalības mērķis ir veicināt nacionālā nemateriālā mantojuma iepazīšanu ārpus Latvijas
robežām, dalīšanos ar pieredzi starptautiskā festivāla gaisotnē ar citu valstu deju kopu pārstāvjiem,
jaunu kontaktu un sadarbības iespēju veidošana nākotnē un Bauskas novada kultūras mantojuma
popularizēšana
Deju kolektīvs „Mēmele” ir pirmais Latvijas kolektīvs, kuram tas ir izdevies un kurš
pārstāvēs savu valsti un nacionālo kultūru. Šobrīd notiek darbs, veidojot tautas deju programmu
festivālam, uzsākti mēģinājumi.
Uz festivālu dosies 20 dalībnieki, tajā skaitā 2 koncertmeistares – Aina Grīnberga un Dace
Bukša, jo festivālā dejas notiks dzīvās mūzikas pavadījumā.
Festivāla dalības maksu 250 EUR no cilvēka un ceļa izdevumus – lidmašīnas biļetes
(katram 440 EUR) – dejotāji sedz no saviem līdzekļiem. Kolektīvs izsaka lūgumu Bauskas novada
pašvaldībai atbalsīt kolektīvu finansiāli, piešķirot finansējumu dalības maksas vai ceļa izdevumu
segšanai abām koncertmeistarēm un un deju kolektīva vadītājai Ligitai Irbītei.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
Atbalstīt vidējās paaudzes deju kolektīvu „Mēmele”, piešķirot finansējumu divām
koncertmeistarēm un kolektīva vadītājai 750 EUR apmērā no Bauskas Kultūras centra 2016.gada
budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs
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Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā
valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4.punktā noteikto un
ievērojot likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 4.pielikumā noteikto, Izglītības un zinātnes
ministrijas apakšprogrammā „Mācību literatūras iegāde” ir apstiprināta dotācija Bauskas novada
pašvaldībai 57 660 EUR apmērā.
Mācību līdzekļu iegādei piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas 2016.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.151 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2016.gadam” paredzēti pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un izglītojamajiem no 5 gadu vecuma.
Ievērojot augstāk minēto, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt valsts budžeta dotācijas 57 660 EUR sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un
pirmsskolas izglītības iestādēm
Pielikumā:
Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm sadale
2016.gadam uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

Pielikums Bauskas novada domes 2016.gada 26.maija lēmumam „Par valsts budžeta dotācijas sadali
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei'' (prot.Nr.11, 5 .p. )

Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm sadale
2016.gadam

Iedalītie
Iedalītie
līdzekļi
Bērnu skaits bērniem no 5
Skolēnu
līdzekļi 1.no 5 gadiem gadu vecuma
skaits
12.klasei
01.09.2015. (EUR) 2016. 01.09.2015. (EUR) 2016.
Skola
Bauskas Valsts ģimnāzija
0
0
335
6339
Bauskas 2.vidusskola
0
0
581
10995
Uzvaras vidusskola
34
643
163
3085
Bauskas pilsētas pamatskola
0
0
294
5563
Codes pamatskola
25
473
122
2309
Griķu pamatskola
27
511
93
1760
Īslīces vidusskola
54
1022
228
4315
Mežgaļu pamatskola
11
208
82
1552
Mežotnes pamatskola
17
322
79
1495
Ozolaines pamatskola
12
227
76
1438
Vecsaules pamatskola
24
454
111
2100
Bauskas sākumskola
0
0
411
7778
PII Pasaulīte
112
2119
0
0
PII Zīlīte
156
2952
0
0
Kopā:
472
8931
2575
48729
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Iedalītie
līdzekļi
kopā
(EUR)
2016.
6339
10995
3728
5563
2782
2271
5337
1760
1817
1665
2554
7778
2119
2952
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Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba
„Mēmeles sports” sportistiem
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.aprīlī saņemts Bauskas novada ūdens motosporta
kluba „Mēmeles sports” valdes locekļa Kristapa Paegles iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/1520),
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Latvijas atklātajā čempionātā vairākos
posmos vienpadsmit sportistiem: Laurai Lakovicai-Lakovičai, Endijai Zaumanei, Mikam
Zaharčenokam, Nilam Retam Slakterim, Reinim Paeglem, Dmitrijam Aņikējevam, Kristapam
Paeglem, Jānim Sējānam, Viesturam Lācim, Uvim Slakterim un Ievai Millerei. Atbilstoši
2016.gada 27.aprīļa iesniegumam izmaksas 2016.gada sporta sezonā ir 1385 euro, t.sk. licences
iegāde 1000 euro, dzīvības apdrošināšanas polišu iegāde 385 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās
daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3. un 5.punktu, Sporta lietu sabiedriskās
padomes atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada ūdens motosporta klubam „Mēmeles sports” finansējumu 1385
euro apmērā, tai skaitā 1000 euro samaksai par licencēm Latvijas čempionātā un 385 euro
dzīvības apdrošināšanas polišu iegādei.
2. Piešķirto finansējumu 1385 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Bauskas novada ūdens
motosporta kluba „Mēmeles sports” norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu Viesturam Lācim
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.martā saņemts Bauskas novada ūdens
motosporta kluba „Mēmeles sports” vadītāja Didža Paegles iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.5/1073), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu Viestura Lāča dalībai Eiropas
čempionātā ūdens motosportā OSY-400 klasē. Eiropas čempionāts norisināsies no 2016.gada
4.jūnija līdz 2016.gada 5.jūnijam Traben-Trarbach, Vācijā. Atbilstoši 2016.gada 22.marta
iesniegumam Eiropas čempionāta izmaksas ir 1800 euro, t.sk. tehnikas sagatavošana, treniņu
izmaksas, ceļa izdevumi, dzīvošana, ēdināšana un apdrošināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakšpunktu
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 Viesturam Lācim finansējumu 660 euro apmērā, tai skaitā 350 euro ceļa izdevumu
samaksai un 310 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai Eiropas čempionātā ūdens
motosportā Traben-Trarbach, Vācijā.
2. Piešķirto finansējumu 660 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”’ budžeta finanšu līdzekļiem uz Viestura Lāča norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
O.J.M.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka nekustamā īpašuma
,,x”, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.xxxx, bijusī īpašniece O.J.M., personas kods
xxxx, mirusi 2010.gada 21.novembrī un par īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 118,47
EUR, tai skaitā pamatparāds 65,63 EUR un nokavējuma nauda 52,84 EUR.
2014.gada 5.septembrī Zemgales Apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Biezā sastādījusi
aktu Nr.2990 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo mantinieki izsludinātajā termiņā nav
pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma
416.pantu piekrīt valstij.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš nodokļu maksātājam – fiziskai personai– viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka O.J.M., personas kods xxxx,
mirušas 2010.gada 21.novembrī, kuras īpašums atzīts par bezsaimnieka mantu, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 118,47 EUR, tai skaitā pamatparāds 65,63 EUR un nokavējuma nauda
52,84 EUR, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst O.J.M., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 118,47 EUR (viens
simts astoņpadsmit euro, 47 centi), tai skaitā pamatparādu 65,63 EUR un nokavējuma
naudu 52,84 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.

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

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

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 26.maijā

prot.Nr.11, 9.p.

Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
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, 2015.gada 18.septembra līgumu Nr. BNA/ZI/2015/042/A
„Būvprojekta „Pamatu pārbūve (pastiprināšana) administrācijas ēkai Katoļu iela 3, Bauskā”
būvdarbu autoruzraudzības veikšana” par summu 242 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
un 2016.gada 11.maija līgumu Nr.BNA/2016/036 „Administratīvās ēkas pamatu pārbūve Katoļu
ielā 3A, Bauskā, 1. kārta” par summu 25 153,56 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu administratīvās ēkas Katoļu ielā 3A, Bauskā pamatu pārbūves 1.kārtu,
samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” par 25 396
EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā „Saimnieciskā nodaļa” par 25 396 EUR.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu mājas teritorijas
labiekārtošana Salātu ielā 22, Bauskā, Bauskas nov.”
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 22, Bauskā, Bauskas nov. iedzīvotāji vēlas dzīvot
sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas uzlabotu mājas kopējo
tēlu un radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Dzīvokļu apsaimniekotāja
DzĪKS „SĀBRI 22”, reģ. Nr.53603012831, 2016.gada 9.maijā ir iesniegusi projekta iesniegumu
„Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana Salātu ielā 22, Bauskā, Bauskas nov.” par kopējo
summu 14 619,40 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro, 40 centi). Iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par
projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, kuru 1.punkts
nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.
apakšpunktu un 26.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 7309,70 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņi euro, 70 centi)
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu iela 22, Bauska, Bauskas nov., kadastra
apzīmējums 4001 004 0164, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, tai skaitā:
1.1. asfalta seguma demontāžai 1458,48 EUR;
1.2. aku vāku augstuma regulēšanai 2793,85 EUR;
1.3. asfalta seguma uzklāšanai uz sagatavotas grunts 10 367,07 EUR.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu 7309,70 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti
deviņi euro, 70 centi) nodrošināt no iestādei „Bauskas novada administrācija” sadaļā
„Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā
paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot veikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
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 26.maijā

prot.Nr.11, 11.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrība „Bauska”” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2016.gada
20.aprīlī saņemts biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” (turpmāk –
Biedrība) projekta pieteikums „Veselība un sports”, ISRB „ Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai”. Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti
integrāciju sabiedrībā, dot iespēju cilvēkiem ar dažādām saslimšanām tikties kopīgos kultūras un
sporta pasākumos, kā arī noskaidrot labākos dažādos sporta veidos, aktīvākos pasākumu
organizēšanā un sacensību tiesāšanā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 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 „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegto projektu
„Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu
atvieglošanai” un piešķirt tā realizācijai 700 euro.

2.

Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

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 26.maijā

prot.Nr.11, 12.p.

Par finansējumu Bauskas novada Sociālā dienesta ēkas Rūpniecības ielā 7,
Bauskā telpu remontam
Lai varētu īstenot Bauskas novada pašvaldības budžeta investīciju plānā 2016.gadam
paredzēto ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontu (provizoriskā summa 2064 EUR),
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” ir veikusi zemsliekšņa
iepirkumu „Telpu pārbūve un remonts ēkā Rūpniecības ielā 7, Bauskā” (identifikācijas
Nr.BNSD/2016-1). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA
„Kvintets M” par summu 2063,81 EUR (divi tūkstoši sešdesmit trīs euro un 81 cents), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1.

Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” 2063,81
EUR ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontam no investīciju projektu īstenošanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju
projektu īstenošanai”.

2.

Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” vadītājai
Ivetai Kubliņai slēgt līgumu par darbu izpildi ar SIA „Kvintets M”.

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.

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 26.maijā

prot.Nr.11, 13.p.

Par finansējumu Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmas ciema doktorāta
telpu remontam
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa
iepirkumu Rītausmas ciema doktorāta telpu remontam. Piedāvājumu ar viszemāko cenu 6000,56
EUR bez pievienotās vērtības nodokļa iesniegusi SIA „LL Namejs”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 7261 EUR
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” Rītausmas
ciema doktorāta telpu remontam.
2. Uzdot 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 „Īslīces pagasta pārvalde” iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
3. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam slēgt līgumu par darbu izpildi ar SIA „LL Namejs”.
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 26.maijā

prot.Nr.11, 14.p.

Par finansējumu artēziskā urbuma izveidei Bauskas novada Mežotnes
pagasta Cepļa ciemā
Realizējot būvdarbus līguma Nr.BNA 2015/056 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Ceplī, 1.kārta” ietvaros, pēc urbuma skalošanas tika
konstatēts, ka esošais artēziskais urbums nav izmantojams dzeramā ūdens ieguvei un nepieciešama
jauna artēziskā urbuma ierīkošana.
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu artēziskā urbuma
izveidei Mežotnes pagasta Cepļa ciemā (ID Nr.MPP/ZI/2016/006). Iepirkuma rezultātā līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „ATVV AKA” par piedāvāto līgumcenu 13 227,60 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 no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem
pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 13 227 EUR artēziskā urbuma izveidei
Mežotnes pagasta Cepļa ciemā.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
3. Atļaut iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar SIA
„ATVV AKA” līgumu par artēziskā urbuma izveidi 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 26.maijā

prot.Nr.11, 15.p.

Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarināšanu ar SIA „Tunkūni”
Bauskas novada dome 2010.gada 27.maijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
bezatlīdzības līguma slēgšanu ar SIA „Tunkūni” ciema Tunkūni ūdensapgādes nodrošināšanai”.
2010.gada 22.jūnijā noslēgts nekustamā īpašuma patapinājuma līgums uz termiņu līdz 2012.gada
1.jūnijam par zemes 0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi” zemes vienības ar
kadastra Nr.4046 014 0054 un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 014 0054 004,
un būves – artēziskā urbuma lietošanu ūdensapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām
„Saliņas” un „Atpūtas”, Tunkūnos, Brunavas pagastā.
2012.gada 31.maijā pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz 2013.gada 31.maijam. 2013.gada 30.maijā
pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarinājumu ar SIA
„Tunkūni” uz termiņu līdz 2014.gada 31.maijam. 2014.gada 29.maijā pieņemts lēmums „Par
nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz
2015.gada 31.maijam. 2015.gada 28.maijā pieņemts lēmums Par nekustamā īpašuma
patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz 2016.gada
31.maijam.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.maijā saņemto Brunavas pagasta
pārvaldes iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.maijam ar SIA „Tunkūni” un to, ka SIA „Tunkūni” valdes
loceklis G.Tarvids piekrīt patapinājuma līguma termiņa pagarināšanai līdz 2018.gada 31.maijam,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt ar SIA „Tunkūni” 2010.gada 22.jūnijā noslēgto patapinājuma līgumu par zemes
0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi”, zemes vienības ar kadastra Nr. 4046
014 0054 un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 024 0054 004, un būves –
artēziskā urbuma lietošanu līdz 2018.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai sagatavot un noslēgt vienošanos ar SIA „Tunkūni” par šā lēmuma 1.punktā
minētā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.

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 26.maijā

prot.Nr.11, 16.p.

Par atļauju slēgt līgumu betona bruģakmens ietves izbūvei pie Grenctāles
kultūras nama
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.maijā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut slēgt līgumu betona bruģakmens ietves izbūvei pie
Grenctāles kultūras nama ar SIA „Kvintets M” par summu 5424 EUR (pieci tūkstoši četri simti
divdesmit četri euro).
Iestāde „Brunavas pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Betona
bruģakmens ietves izbūve pie Grenctāles kultūras nama” (ID Nr.BPP 2016/7). Iepirkuma rezultātā
līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „Kvintets M” par piedāvāto līgumcenu 5424 EUR
(pieci tūkstoši četri simti divdesmit četri euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas
pagasta pārvalde” nolikuma 7.18.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai
Marčenkovai slēgt līgumu par betona bruģakmens ietves izbūvi pie Grenctāles kultūras nama ar
zemsliekšņa iepirkumu procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu SIA „Kvintets M” par summu
5424 EUR (pieci tūkstoši četri simti divdesmit četri euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

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 26.maijā

prot.Nr.11, 17.p.

Par finansējumu Grenctāles kultūras nama jumta remontam
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu,
nepieciešams veikt Grenctāles kultūras nama jumta daļas virs bibliotēkas remontu.
Iestāde „Brunavas pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu Grenctāles kultūras
nama jumta remontam (ID Nr.BPP 2016/6). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „Kvintets M” par piedāvāto līgumcenu 12 087 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 12 087
EUR papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta
pārvalde” Grenctāles kultūras nama jumta remontam Brunavas pagastā.
2. Uzdot 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 „Brunavas pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
3. Atļaut iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai Marčenkovai slēgt ar SIA
„Kvintets M” līgumu par Grenctāles kultūras nama jumta remontu.
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 26.maijā

prot.Nr.11, 18.p.

Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavojusi
priekšlikumus projekta „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” izstrādei un lūdz
to līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
Viļa Plūdoņa muzejs izveidots 1968.gadā dzejnieka dzimtajās mājās „Lejenieki”, tas atrodas
senā Zemgales lauku sētā. Dzejnieka dzīvojamajā mājā var iepazīties ar dzejnieka daiļradi un
mājas iekārtojumu. Ratnīcā iespējams apskatīt ratu kolekciju, klētī – lauksaimniecības darba rīkus
un tehniku. No 2011.gada 1.aprīļa Viļa Plūdoņa muzejs ir Bauskas muzeja filiāle. Ēku ansamblis
ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis (aizsardzības Nr.8, apstiprināts ar Kultūras
ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128) ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu.
Klēts celta 1879.gadā, ir vienstāva, plānā taisnstūra formas ēka, segta ar divslīpju jumtu. Lielākos
pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un pusgraudnieka klētis, kuras
atradās zem viena jumta, taču, neskatoties uz autentisko elementu zudumiem un slikto tehnisko
stāvokli, ēka ir restaurējama, atjaunojot klēts sākotnējo izskatu. 2015.gadā ir izstrādāts klēts
restaurācijas un atjaunošanas būvprojekts.
Lai nodrošinātu muzeja turpmāko darbību un objekta pastāvēšanu ilgtermiņā, ir
nepieciešams veikt neatliekamus klēts ēkas restaurācijas un atjaunošanas darbus, padarot to
pieejamāku sabiedrībai dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.
Projektā paredzētās darbības – klēts ēkas restaurācija un zudušās daļas atjaunošana.
Projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 58 000 EUR ar pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk – PVN), t.sk. ELFLA finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums 13 000 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 6.jūnijam iesniegt projekta „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un
atjaunošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 58 000 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir 90
% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000 EUR un neattiecināmās
izmaksas 8 000 EUR, kas kopā ir 13 000 EUR.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.11, 19.p.

Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavojusi
priekšlikumus projekta „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” izstrādei un lūdz to
līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
Viļa Plūdoņa muzejs izveidots 1968.gadā dzejnieka dzimtajās mājās „Lejenieki”, tas atrodas
senā Zemgales lauku sētā. Dzejnieka dzīvojamā mājā var iepazīties ar dzejnieka daiļradi un mājas
iekārtojumu. Ratnīcā iespējams apskatīt ratu kolekciju, klētī – lauksaimniecības darba rīkus un
tehniku. No 2011.gada 1.aprīļa Viļa Plūdoņa muzejs ir Bauskas muzeja filiāle. Ēku ansamblis ir
valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis (aizsardzības Nr.8, apstiprināts ar Kultūras ministrijas
29.10.1998 rīkojumu Nr.128) ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu. 2014.gadā ir
izstrādāts ratnīcas restaurācijas būvprojekts.
Lai nodrošinātu muzeja turpmāko darbību un objekta pastāvēšanu ilgtermiņā, ir
nepieciešams veikt neatliekamus ratnīcas ēkas restaurācijas un atjaunošanas darbus, uzlabot
drošību, padarot to pieejamāku sabiedrībai.
Projektā paredzētās darbības – jumta restaurācija/rekonstrukcija, griestu pārseguma
rekonstrukcija, ēkas fasādes restaurācija (atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot vēlāk
izbūvētās logailas un rekonstruējot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un
cokola dekoratīvo krāsojumu), logu un durvju nomaiņa (maksimāli autentiskā izskatā), ēkas
elektroinstalācijas rekonstrukcija, grīdas ieklāšana, pamatu rekonstrukcija/pastiprināšana un
drenāžas ierīkošana.
Projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 115 000 EUR ar pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk – PVN), t.sk. ELFLA finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums 70 000 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 6.jūnijam iesniegt projekta „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija”
iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 115 000 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir
90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000 EUR un neattiecināmās
izmaksas 65 000 EUR, kas kopā ir 70 000 EUR.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.11, 20.p.

Par projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavojusi
priekšlikumus projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” izstrādei un lūdz to
līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
Īslīces kultūras nams ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras
namiem Bauskas novadā. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas
novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates
un starptautiski mūzikas festivāli. Ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (246 dalībnieki), kā arī šīs ēkas
2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo izglītojamo apmācība.
Kultūras nams uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Pēdējos gados pēc tā iegūšanas
pašvaldības īpašumā ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes
apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. Taču kultūras nama esošo laukumu un celiņu seguma
nomaiņa un pieejamības uzlabošanas jautājumi nav risināti. Laukumu un celiņu segums ir kritiskā
stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas, vietām atsegušās armatūras drātis.
Lietusūdens novadīšana nav risināta, daļa laukuma lietainā laikā atrodas zem ūdens. Laukums un
celiņi ir ne tikai vizuāli nepievilcīgi, bet arī apmeklētājiem veselībai bīstami.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārpusē, drošu vidi
kultūras nama apmeklētājiem un izglītojamiem, ir nepieciešams veikt laukumu un celiņu seguma
nomaiņu.
Projektā paredzētās darbības – esošo celiņu un laukumu betona plākšņu un strūklakas
demontāža; jauna betona bruģakmens seguma ierīkošana; pandusa izveide pie ieejas durvīm vides
pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši LVS standartiem, zāliena
atjaunošana. Projekta kopējās izmaksas ir 37 613,35 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk
– PVN), t.sk. ELFLA finansējums 33 852,01 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums
3761,34 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 6.jūnijam iesniegt projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana”
iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 37 613,35 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir
90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 33 852,01 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 3761,34 EUR.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par projekta „Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un
paplašināšana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavojusi
priekšlikumus projekta „Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana”
izstrādei un lūdz to līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2.„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Īslīces kultūras nams ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras
namiem Bauskas novadā. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas
novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates
un starptautiski mūzikas festivāli ar ļoti lielu apmeklētāju un dalībnieku skaitu. Ikdienā tajā
darbojas 14 pulciņi (246 dalībnieki), kā arī šīs ēkas 2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces
vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo izglītojamo apmācība. Kultūras nams uzbūvēts pirms vairāk kā
četrdesmit gadiem. Pēdējos gados pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā ir veikti dažādi
rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes apdare, daļēja aprīkojuma
atjaunošana, taču kultūras nama esošo stāvlaukumu seguma nomaiņa un paplašināšana nav veikta.
Esošā laukuma segums ir sliktā stāvoklī, lietusūdens novadīšana nav risināta, daļa laukuma lietainā
laikā atrodas zem ūdens. Laukuma platība ir nepietiekama, jo pasākumu laikā nav kur novietot
autobusus un automašīnas. Tās tiek novietotas uz Liepu ielas un abās pusēs uz ceļa V1026 Siliņi
– Krievgaļi – Lietuvas robeža, kas būtiski apdraud citu satiksmes dalībnieku (gājēju, velobraucēju,
autobraucēju) drošību.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pasākumu organizēšanu, drošu vidi kultūras nama
apmeklētājiem un pasākumu dalībniekiem, ir nepieciešams veikt auto stāvlaukumu atjaunošanu
un paplašināšanu. Projektā paredzētās darbības asfalta virskārtas seguma iestrāde esošajam
stāvlaukumam un jauna stāvlaukuma izveide 1361 m2 platībā. Projekta kopējās izmaksas 60
779,08 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), t.sk. ELFLA finansējums 45 000
EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 15 779,08 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 6.jūnijam iesniegt projekta „ Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana
un paplašināšana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 60 779,08 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir
90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības

līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000 EUR un neattiecināmās
izmaksas 10 779,08 EUR, kas kopā ir 15 779,08 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Vizuālās kultūras klubs”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 3.maijā saņemts biedrības „Vizuālās kultūras klubs”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu „Interaktīvā
dokumentālā filma ar jauniešu aktivitātēm. Darba nosaukums – „BAUSKAS TILTI””. Iniciatīvas
mērķis ir uzņemt filmu par Bauskas pārceltuvēm un tiltiem, radīt paliekošu un pievilcīgu pilsētas
popularizēšanas instrumentu, labu sākumu īsfilmu sērijai, kas atspoguļotu dažādus Bauskas
vēstures posmus un popularizētu ar tiem saistīto vietu apzināšanu un iekļaušanu tūrisma maršrutos.
Filmā tiks apskatīta Bauskas vēstures gaita, iestudētas rekonstrukcijas un izmantota datorgrafika.
Projekta ietvaros iecerēts profesionālā filmēšanas procesā iesaistīt biedrības pilotprojekta „BM
studio BAUSKA” jauniešus, tādejādi sniedzot viņiem iespēju turpināt augt profesionāli un ar laiku
nodrošināt Bauskas novadam spēcīgu multimediālo atbalstu. Sākotnēji projektā iecerēts izstrādāt
scenāriju. Jūlijā un augustā iecerēts organizēt filmēšanas sesijas, kam sekos materiāla montāža,
skaņas apstrāde u.c. tehniskais darbs ar uzfilmēto materiālu. Noslēgumā, Latvijas patriotiskās
nedēļas ietvaros, iecerēta interaktīvās dokumentālās filmas „BAUSKAS TILTI” pirmizrāde.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”. Šī nolikuma 5.6.apakšpunkts atbalsta aktivitātes ir
saistītas ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu, savukārt nolikuma 6.3.apakšpunkts
paredz atbalstu aprīkojuma nomai un 6.6.apakšpunkts – lektoru un ekspertu atalgojuma
nodrošināšanai. Atsevišķi izmaksu punkti, pamatojoties uz neatbilstību 2015.gada 22.decembra
nolikuma Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai” 6.punktam, nav atbalstāmi. 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 Nr.5
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu
īstenošanai” 5.1., 6.3. un 6.6.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Vizuālās kultūras klubs” iniciatīvu „Interaktīvā dokumentālā filma ar
jauniešu aktivitātēm. Darba nosaukums „BAUSKAS TILTI”” un piešķirt tā realizācijai
1550 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit 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
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Meistars Gothards”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 29.aprīlī saņemts biedrības „Meistars Gothards”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu „„Pols Sezāns
un Vilhelms Purvītis ciemos pie Meistara Gotharda” – plenērs, izstāde, lekcija un radošās
darbnīcas”.
Iniciatīvas mērķis ir dažādot Bauskas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, sniegt
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem zināšanas par mākslas klasiku Latvijā un pasaulē, tādejādi
paplašinot viņu redzesloku. Iniciatīvas ietvaros plānotas gleznošanas studijas, kurās mākslinieka
M.Upzara vadībā tiks veidotas V.Purvīša un P.Sezāna gleznu kopijas to oriģinālajā izmērā,
vadoties pēc mākslas darbu izdrukām. Bauskas svētku ietvaros 6.augustā iecerēts gleznošanas
studijās tapušo mākslas darbu izstādes atklāšanas pasākums.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „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 6.2., 6.4., 6.5.,
6.6., 6.7., 6.8. apakšpunkti atbalsta izdevumus telpu nomai pasākumiem ārpus nevalstiskās
organizācijas biroja telpām, ja telpas nav iespējams nodrošināt citā veidā, transporta
pakalpojumiem un dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu apmeklējumu, kancelejas
preču un materiālu iegādei pasākuma organizēšanai, līdzekļus lektoru un ekspertu atalgojuma
nodrošināšanai, informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādi, kā arī finansējumu
pasākuma reklāmas izdevumiem. Atsevišķas izdevumu pozīcijas, pamatojoties uz neatbilstību
2015.gada 22.decembra nolikuma „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 6.punktam, nav atbalstāmas.
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 Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1.,, 6.2., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. un 6.8. apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Meistars Gothards” projektu „„Pols Sezāns un Vilhelms Purvītis
ciemos pie Meistara Gotharda” – plenērs, izstāde, lekcija un radošās darbnīcas” un piešķirt
tā realizācijai 819,68 EUR (astoņi simti deviņpadsmit euro un 68 centi).
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
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Meistars Gothards” trīspadsmitā
starptautiskā mākslas plenēra „Bauskas vasara 2016” organizēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 29.aprīlī saņemts biedrības „Meistars Gothards”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu
„Trīspadsmitais starptautiskais mākslas plenērs „Bauskas vasara 2016””.
Mākslas plenērs „Bauskas vasara 2016” šogad noritēs jau trīspadsmito reizi, tas ir kļuvis
par neatņemamu Bauskas kultūras programmas daļu. Plenēru apmeklē mākslinieki ne vien no
Latvijas, tas ir iecienīts un gaidīts notikums arī ārzemju mākslinieku vidū.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „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 6.5., 6.8.
apakšpunkts atbalsta finansējumu pasākuma reklāmas izdevumiem. Bauskas novada domes
2015.gada 22.decembra nolikums Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” neparedz atbalstīt ēdināšanas izdevumus, tomēr
iniciatīvas „Bauskas vasara 2016” specifika nosaka, ka šādi izdevumi ir pamatoti un nepieciešami
aktivitātes īstenošanai, jo mākslinieki Bauskā uzturas laika periodā no 2016.gada 27.jūlija līdz
5.augustam.
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 Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 6.5. un 6.8. apakšpunktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Meistars Gothards” iniciatīvu „Trīspadsmitais starptautiskais mākslas
plenērs „Bauskas vasara 2016”” un piešķirt tās realizācijai 774 EUR (septiņi simti septiņdesmit
četri euro).
2. Atbalstīt biedrības „Meistars Gothards” iniciatīvas „Trīspadsmitais starptautiskais mākslas
plenērs „Bauskas vasara 2016”” izdevumu pozīciju „ēdināšanas pakalpojumi” un piešķirt
finansējumu 1320 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro).
3. Finansējumu nodrošināt no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu
īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Codes malēji”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.maijā saņemts biedrības „Codes malēji”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu „Bauskas
rudens velobrauciens 2016”. Iniciatīvas mērķis ir organizēt Bauskas rudens velobraucienu
2016.gada 17.septembrī ar mērķi veicināt Bauskas velokustības attīstību, popularizēt veselīgu
dzīvesveidu, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, iedibinot interesantu un aktīvu atpūtas
tradīciju Bauskas novadā, kā arī popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu
transportlīdzekli, popularizēt Bauskas pilsētu un novadu kā velotūristiem draudzīgu un interesantu
centru. Velobrauciens ir iespēja veselīgās aktivitātēs svaigā gaisā pavadīt laiku kopā ar ģimeni,
stiprināt vienotību un lokālpatriotismu vietējos iedzīvotājos, kā arī veicināt tūrisma attīstību,
piesaistot veloentuziastus no visas Latvijas. Prasmi organizēt šāda veida pasākumus biedrības
dalībnieki apliecināja 2015.gada septembrī, kad tika organizēts pirmais velobrauciens, kurš bija
ļoti veiksmīgs un plaši apmeklēts. Tajā piedalījās ap 300 dalībnieku ne vien no Bauskas pilsētas
un novada, bet arī tuvākiem un tālākiem kaimiņu novadiem.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „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, 5.2. apakšpunkts nosaka, ka
atbalstāmas ir darbības, kas veicina sporta aktivitātes savukārt, nolikuma 6.5.apakšpunkts nosaka
atbalstu kancelejas preču un materiālu iegādei pasākuma organizēšanai, 6.3.apakšpunkts aprīkojuma nomai. 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 Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 6.5., 6.6., 6.7.un 6.8. apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Codes malēji” iniciatīvu „Bauskas rudens velobrauciens 2016” un
piešķirt tās realizācijai 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts 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
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas vecpilsēta”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.aprīlī saņemts biedrības „Bauskas vecpilsēta”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu
„VI Pagalmu svētki un IV Putras godēšana Bauskas vecpilsētā 2016.gadā”. Tas ir publisks
pasākums Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā un jau tradicionāli šos svētkus biedrība
„Bauskas vecpilsēta” organizē septembra otrajā svētdienā. Svētku laikā aktivitātes norisinās vidēji
19 Bauskas vecpilsētas pagalmos. Pagalmu svētki veidojas par tūrisma produktu kultūras jomā.
Svētku laikā vecpilsētas pagalmos notiek dažādas radošas, izglītojošas un sportiskas
aktivitātes maziem un lieliem, kuras organizē pagalmu saimniekiem – vietējie iedzīvotāji,
pašvaldības iestāžu darbinieki un uzņēmēji. Putras godēšana sniedz iespēju nobaudīt dažādas
putras, aktualizējot to uzturvērtību un veselīga dzīvesveida nozīmību, kā arī izceļ Zemgali,
Bauskas novadu kā Latvijas „maizes klēti”.
Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam mantojumam
Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā (Bauskas vecpilsētā) un popularizēt to, aktualizēt tā
saglabāšanas nozīmību, veidot pilsonisku sabiedrību, turpināt attīstīt svētkus kā tūrisma produktu
Bauskā.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „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 6.5., 6.6., 6.7.,
6.8. apakšpunkti atbalsta kancelejas preču un materiālu iegādi pasākuma organizēšanai, līdzekļus
lektoru un ekspertu atalgojuma nodrošināšanai, informatīvo uzskates materiālu izgatavošanu un
iegādi, kā arī finansējumu pasākuma reklāmas izdevumiem. 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 Nr.5 „Par kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 6.5., 6.6.,
6.7. un 6.8. apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas vecpilsēta” iniciatīvu „VI Pagalmu svētki un IV Putras
godēšana Bauskas vecpilsētā 2016.gadā” un piešķirt tās realizācijai 2304 EUR (divi
tūkstoši trīs simti četri 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
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Par vienošanās slēgšanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
par zemes nomas līguma slēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.maijā saņemta VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk - CSDD) vēstule par elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi Bauskā.
Vēstulē lūgts izvērtēt iespēju CSDD uzstādīt elektromobiļu uzlādes staciju Bauskas pilsētā
stāvvietā pie Rātslaukuma, šim nolūkam iznomājot atbilstoša lieluma zemesgabalu ar apbūves
tiesībām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.martā apstiprināto Elektromobilitātes attīstības
plānu 2014.-2016.gadam CSDD ir uzsākusi darbu pie nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes tīkla
izveides, kura pirmais posms paredz izvietot elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uz valsts
galvenajiem autoceļiem vai tiešā to tuvumā. CSDD ir veikts pētījums par elektromobiļu ātrās
uzlādes staciju izvietojumu uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā rezultātā ir noteiktas potenciālās
pirmo 55 ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietas. Viena no tām piedāvāta Bauskas pilsētā
stāvvietā pie Rātslaukuma, zemesgabalā ar kadastra Nr. 40010040060, autoceļa A7 tuvumā.
Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei nepieciešams 25 – 30 m2 liels zemesgabals,
uz kura paredzēts izveidot stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai stāvvietai 2,5m x 5m),
apzīmēt stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 „Stāvvieta” ar papildzīmēm - Nr.805, 806 vai 807 „Darbības
zona”, Nr.849 „Pārējā papildinformācija” „Tikai elektromobiļu uzlādei” un ja nepieciešams
Nr.840 „Stāvēšanas laiks”, kā arī uzstādīt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju (ieejas strāvas
stiprums 80 A). Visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, veiks
CSDD.
Elektromobiļu uzlādes staciju tīkla izveides projekts tiek īstenots ar ERAF finansējumu.
Atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2015. noteikumiem Nr.637 Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība" 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā"
īstenošanas noteikumi, projekta realizācijas termiņš ir līdz 2022.gada 31.augustam, kā arī
jānodrošina sasniegto rezultātu uzturēšana piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Līdz ar to zemes
nomas termiņš ir līdz 2027.gada 31.decembrim. Zemes nomas līgumu paredzēts reģistrēt
zemesgrāmatā. Bauskas novada dome nolemj:
1. Slēgt vienošanos ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.Nr. 40003345734, juridiskā
adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, par zemes nomas līguma slēgšanu par nekustamā
īpašuma Rātslaukums, ar kadastra Nr. 40010040060, zemes vienības daļu 25 – 30 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0060, iznomāšanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” šā lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par
zemes nomas līguma slēgšanu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0011 Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.maijā saņemts Bauskas rajona Vecsaules
pagasta zemnieku saimniecības „Rapši” īpašnieka Rolanda Majevska iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.24/1681) kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Eglāji”, kadastra Nr.4092 008
0011, zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 008 0011.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Eglāji”,
kadastra Nr.4092 008 0011, sastāv no zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
008 0011. Zemes vienība saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu „Par
nekustamā īpašuma „Eglāji”, kadastra Nr.4092 008 0011, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4092 008 0011 Vecsaules pagastā piekritību” ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemesgabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt minētos
zemesgabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu.
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 11.maija līdz 2016.gada 25.maijam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājas lapas 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 „Rapši”, reģistrācijas
Nr.43601028855, juridiskā adrese: „Jaunbērziņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936,
nekustamā īpašuma „Eglāji”, kadastra Nr.4092 008 0011, zemes vienību 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 008 0011 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2016. 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 Vecsaules
pagasta zemnieku saimniecību „Rapši” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes nomas līgumā paredzot, ka pašvaldība
vienpusēji izbeidz līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemesgabala

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemesgabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0142
Vecsaules pagastā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.aprīlī saņemts SIA „Bite Latvija” iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.24/1539), kurā tiek lūgts iznomāt zemi 150 m2 platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Kaltes
pļavas”, kadastra Nr.4092 013 0246, kas sastāv no zemes vienības 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0142, saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu
„Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, kadastra Nr.4092 013 0141, Vecsaules pagastā, sadali,
piekritību, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” 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 vienības daļu laikā
no 2016.gada 5.maija līdz 2016.gada 19.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā un
publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemes vienības daļu.
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” 7.2.apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Bite Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela
2A, Rīga, LV-1005, nekustamā īpašuma „Kaltes pļavas”, kadastra Nr.4092 013 0246,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0239 daļu 150 m2 platībā saskaņā ar
grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.06.2016. līdz 31.05.2026.
3. Noteikt nomas maksu 28 EUR gadā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Bite Latvija” 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 - dzīvokļa Nr. X,
„Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atļaut dzīvokļa īrniekam atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli
Nr.4, „Kūdra 1”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.x, „Kūdra 1”, Vecsaules
pagastā ar platību 55,9 m². Dzīvoklis izīrēts L.B, 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 55,9 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 559/8101
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 55,9 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 559/8101
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
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Par dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.aprīlī saņemts V.V., deklarētā dzīvesvieta:
„Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” 16.05.2016.izziņa Nr.3-10/47 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot V.V. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.V. 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
31.martam.
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.
Īrniecei V.V. 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 V.V., personas kods xxxx, līdz 2019.gada 31.martam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar V.V. 01.04.2015. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.aprīlī saņemts D.Š., deklarētās dzīvesvietas
adrese: „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” 16.05.2016.izziņa Nr.3-10/17 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot D.Š. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.Š. 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
30.aprīlim.
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 D.Š. 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 D.Š., personas kods xxxx, līdz 2019.gada 30. aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar D.Š. 05.05.2015. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Uldzes”-x, Brunavas pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.aprīlī saņemts A.P., deklarētā dzīvesvieta: „x”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Uldzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā A.P. personas lieta, no kuras redzams, ka ar dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu „Par A.P. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” iesniegums „Par dzīvokļa
„Uldzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. izīrēšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe; likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu
laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras
minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu
ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 17.05.2016. sēdes lēmumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Uldzes”– x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt A.P., personas kods xxx, dzīvojamo telpu „Uldzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag.,
Bauskas nov., kopējā platība – 21,10 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Uldzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt
uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā ar A.P. noslēgt dzīvojamās telpas „Uldzes”-x,
Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt Arti Pavāru no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.aprīlī saņemts J.K., deklarētā dzīvesvieta: Salātu
iela x, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību „Īslīči”-x,
Īslīces pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā J.K. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 8.septembra lēmumu „Par J.K. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” 16.05.2016.
izziņas Nr. 1-16/274 „ Par J.K. atbilstību trūcīgās personas statusam” kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi maznodrošinātas
personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas
dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām,
kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un
noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar
kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, ka pašvaldība
sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu
3.punktā, 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu
piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
17.05.2016. sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt J.K., personas kods xxxx, dzīvojamo telpu „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov.,
kopējā platība – 40,3 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu ar J.K. noslēgt uz laiku
līdz 2016.gada 31.decembrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā ar J.K. noslēgt dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt J.K. no palīdzības saņemšanas reģistra.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par bezmantinieka mantas pārņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta vēstule, kurā pašvaldībai
lūgts izskatīt jautājumu par bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma „Rugāji”, Brunavas
pag., Bauskas nov. pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Aijas Biezās
05.09.2014. aktu par mantojuma lietas izbeigšanu nekustamais īpašums „Rugāji”, Brunavas pag.,
Bauskas nov. atzīts par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu par piekrītošu
valstij.
Pēc Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums
„Rugāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 008 0072, sastāv no zemes vienības ar
platību 1,6 ha, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 008 0072 001, kūts, kadastra
apzīmējums 4046 008 0072 002 un pagraba, kadastra apzīmējums 4046 008 0072 005. Ar
Brunavas pagasta padomes 26.01.2009. lēmumu zemes vienība „Rugāji” atzīta par pašvaldībai
piekrītošu. Ēkas, kas atrodas uz zemes vienības, piederēja O.J.M., kura ir mirusi un mantinieki uz
īpašumu nav pieteikušies. 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
viena no pašvaldības 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 – nekustamā īpašuma „Rugāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4046 008 0072 sastāvā esošās ēkas: dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums 4046 008 0072 001,
kūti, kadastra apzīmējums 4046 008 0072 002 un pagrabu, kadastra apzīmējums 4046 008 0072
005.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Rugāji”, Brunavas pag., Bauskas nov. nepieciešams
pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Ceraukstes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.maijā saņemts Z.S. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „x”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot Z.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „x”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050
005 0186, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 2178;
nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,38 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 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķišanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx Ceraukstes pagastā” noteikts, ka zemes
vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0184
platība ir 0,38 ha.
Z.S. nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.x, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4050
005 0164 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”, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 0,38 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tehnika laukiem”,
Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.maijā saņemts SIA „TEHNIKA LAUKIEM”
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Tehnika laukiem”, kas
atrodas Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, kadastra Nr.4068 002 0254.
Izskatot SIA „TEHNIKA LAUKIEM” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Tehnika laukiem”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta
Rītausmu ciemā, kadastra Nr.4068 002 0254, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000
0055 0992.
Nekustamā īpašuma „Tehnika laukiem”, (kadastra Nr.4068 002 0254, kopējā platība
0,8118 ha) sastāvā ir zemes vienības 0,4560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0254,
zemes vienība 0,1406 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0255 un zemes vienība 0,2152
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0256.
SIA „TEHNIKA LAUKIEM” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības.
2012.gada 22.novembrī SIA „TEHNIKA LAUKIEM” noslēgusi zemes nomas līgumu ar
Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 0,4560
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0254, zemes vienības 0,1406 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0255 un zemes vienības 0,2152 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068
002 0256 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.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
Uz zemes vienības 0,4560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0254 atrodas ēkas:
administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 4068 002 0254 001), darbnīca (būves kadastra
apzīmējums 4068 002 0254 002), sarga māja (būves kadastra apzīmējums 4068 002 0254 003),
kas pieder SIA „TEHNIKA LAUKIEM” saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 3374.

Uz zemes vienības 0,2152 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0256 atrodas ēkas:
angārs (būves kadastra apzīmējums 4068 002 0256 001), darbnīca (būves kadastra apzīmējums
4068 002 0256 002), kas pieder SIA „TEHNIKA LAUKIEM” saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 3373.
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 un 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 „Tehnika
laukiem”, (kadastra Nr.4068 002 0254 ar kopējo platību 0,8118 ha), kas sastāv no trim
zemes vienībām - zemes vienības 0,4560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002
0254, zemes vienības 0,1406 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0255 un zemes
vienības 0,2152 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0256 .
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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 3.maijā saņemts U.K. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „x”, Īslīces pagastā.
Izskatot Ulda Kalna iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.xxxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 2267;
nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.x sastāv no zemes vienības 3,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu x;
U.K. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2011.gada 21.jūlijā U.K. noslēdzis zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 001 0026 nomu;
pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx platība ir 3,06
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 „xxxx”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 3,06 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.maijā saņemts J.J. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „x”, Īslīces pagastā.
Izskatot J.J. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.xxxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 2031;
nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,70 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 25.septembra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxx Īslīces pagastā piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,73 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx ir starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072
platība ir 0,70 ha.
J.J. 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 0,70 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 nekustamā īpašuma „x”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.maijā saņemts D.V. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „x”, kas atrodas Īslīces pagasta Pastališķu ciemā,
kadastra Nr.xxxx.
Izskatot D.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Pastališķu ciemā,
kadastra Nr.xxxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxxx;
nekustamā īpašuma „x”, (kadastra Nr.xxxx, kopējā platība 1,8939 ha) sastāvā ir zemes
vienība 0,2174 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienība 0,2860 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienība 1,3905 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx;
D.V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2009.gada 26.oktobrī D.V. noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada Īslīces
pagasta pārvaldi par nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes
vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx nomu.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx platība ir
0,2174 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx platība ir 0,2860 ha un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu platība ir 1,3905 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”,
(kadastra Nr.xxxx ar kopējo platību 1,8939 ha), kas sastāv no trim zemes vienībām –
zemes vienības 0,2174 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, zemes vienības 0,2860
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un zemes vienības 1,3905 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2016.gada 26.maijā

prot.Nr.11, 41.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.maijā saņemts I.S. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „x”, Brunavas pagastā.
Izskatot I.S. 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 0055 2266;
nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,1709 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx;
I.S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2012.gada 28.decembrī I.S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 0,1709 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”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,1709 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

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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2016.gada 26.maijā

prot.Nr.11, 42.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.maijā saņemts Žilinskas Rasmas Brunavas
pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1697), kurā tiek lūgts
iznomāt zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059, sākot ar 2016.gada
1.novembri.
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 1,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059 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 11.maija līdz 2016.gada 25.maijam 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 Žilinskas Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, reģistrācijas
Nr.43601008280, juridiskā adrese: „Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes
vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059 saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Žilinskas Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.11, 43.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.maijā saņemts A.R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.815), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011
0089, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
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 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx 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 3.maija līdz 2016.gada 17.maijam 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 A.R., personas kods xxxx, deklarētās dzīvesvietas adrese: „Rudumi”-x, Grenctāle,
Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A.R. 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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prot.Nr.11, 44.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.maijā saņemts A.R. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.815), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, sākot
ar 2016.gada 1.novembri.
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 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx 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 3.maija līdz 2016.gada 17.maijam 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 A.R., personas kods xxxx, deklarētās dzīvesvietas adrese: „Rudumi”-x, Grenctāle,
Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A.R. 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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prot.Nr.11, 47.p.

Par grozījumiem ainavu arhitektu plenēra nolikumā
Sakarā ar to, ka dalībai arhitektu plenērā netika iesniegti pieteikumi pietiekošā daudzumā,
nepieciešams mainīt plenēra norises laiku, to pārceļot par divām nedēļām vēlāk.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.5 „Ainavu arhitektu plenērs”
šādus grozījumus:
1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Plenērs ir daļēji slēgts. Gadījumā, ja līdz 2016.gada 3.jūnijam piesakās vairāk par 7
komandām, tās tiek izvēlētas pēc nejaušības principa, izlozējot starp pretendentiem”;
1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Komandas tiek pieteiktas līdz 2016.gada 3.jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu
(1.pielikums) vai elektroniski Bauskas novada pašvaldības mājaslapā”;
1.3. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Plenērs tiek rīkots divās kārtās. Plenēra pirmā diena plānota 2016.gada 7.jūnijā, kurā
dalībnieki tiks iepazīstināti ar mērķa teritoriju. Plenēra otrā diena plānota 2016.gada 20.jūnijā,
kurā dalībniekiem būs jāiesniedz un jāprezentē izstrādātie priekšlikumi. Pēc prezentācijām
žūrija izvērtēs iesniegtos priekšlikumus un paziņos rezultātus”;
1.4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Izstrādātais priekšlikums plenēra dalībniekiem jāiesniedz un jāprezentē Bauskas novada
domē 2016.gada 20.jūnijā”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 27.maijā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Ainavu arhitektu plenēra
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2016.)
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

Nr.5
Protokols Nr.8, 26.punkts
I.

Mērķis

1. Ainavu arhitektu plenēra mērķis ir izvērtēt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo teritoriju
esošo situāciju un iegūt piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības risinājumus
Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīvā tēla veidošanai un vides
pieejamības veicināšanai; izstrādāt vadlīnijas tālākai teritoriju attīstībai.
II. Uzdevumi
2. Izstrādāt kopējo Bauskas pilsētas piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju koncepciju.
Izstrādāt attīstības priekšlikumus katrai teritorijai individuāli.
III.

Plenēra rīkotājs

3. Bauskas novada pašvaldība.
IV.

Plenēra dalībnieki

4. Ainavu arhitektu plenērā aicināti piedalīties kvalificēti ainavu arhitekti, vides mākslinieki
un/vai pilsētplānotāji. Aicināti pieteikt dalībnieku komandas vismaz 2 - 3 cilvēku sastāvā,
komandas izveidojot brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvirzot vienu komandas vadītāju.
5. Komandām ir iespēja piesaistīt palīgus, kuru skaits nav ierobežots.
6. Plenērs ir daļēji slēgts. Gadījumā, ja līdz 2016.gada 3.jūnijam piesakās vairāk par
7 komandām, tās tiek izvēlētas pēc nejaušības principa, izlozējot starp pretendentiem.
(26.05.2016.grozījumu redakcijā.)
7. Komandas tiek pieteiktas līdz 2016.gada 3.jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu
(1.pielikums)
vai
elektroniski
Bauskas
novada
pašvaldības
mājaslapā.
(26.05.2016.grozījumu redakcijā.)
V.

Informatīvā bāze un nolikuma pielikumi

8. Pilsētas aerofoto.
9. Videomateriāli – Bauska no putna lidojuma.
10. Piecu publisko teritoriju fotomateriāli.
11. Piecu publisko teritoriju topogrāfiskie plāni.

VI.

Norises kārtība

12. Plenērs tiek rīkots divās kārtās. Plenēra pirmā diena plānota 2016.gada 7.jūnijā, kurā
dalībnieki tiks iepazīstināti ar mērķa teritoriju. Plenēra otrā diena plānota 2016.gada
20.jūnijā, kurā dalībniekiem būs jāiesniedz un jāprezentē izstrādātie priekšlikumi. Pēc
prezentācijām žūrija izvērtēs iesniegtos priekšlikumus un paziņos rezultātus.
(26.05.2016.grozījumu redakcijā.)
VII.

Priekšlikumu iesniegšana, aizstāvēšana

13. Izstrādātais priekšlikums plenēra dalībniekiem jāiesniedz un jāprezentē Bauskas novada
domē 2016.gada 20.jūnijā. (26.05.2016.grozījumu redakcijā.)
14. Žūrijas komisijas darbu plenērā iegūto darbu izvērtēšanā vada žūrijas komisijas
priekšsēdētājs. Žūrijas komisija savu lēmumu par labākajiem priekšlikumiem pieņem un
savu atzinumu apstiprina slēgtā sēdē.
15. Sēdi protokolē plenēra žūrijas sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi žūrijas komisijas
locekļi.
16. Plenēra žūrija iesniegtos priekšlikumus vērtē atbilstoši plenēra nolikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas kārtībai, un ievēro anonimitāti un konfidencialitāti līdz
lēmuma pieņemšanai.
VIII. Darbu noformējums
17. Visus materiālus nepieciešams iesniegt elektroniskā datu nesējā (dwg un pdf formātos).
Izstrādātos darbus nepieciešams noformēt uz vienas A0 planšetes.
IX.

Vērtēšanas kārtība

18. Vērtēšanā piedalās pašvaldības izveidota žūrija. Katrs žūrijas komisijas loceklis individuāli
vērtē priekšlikumu. Par labāko priekšlikumu tiek atzīts tās komandas piedāvājums, kuram
ir vislielākais punktu skaits.
19. Lēmumu par vērtēšanas galīgajiem rezultātiem pieņem balsojot vismaz 2/3 žūrijas locekļu
klātbūtnē. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.
X.

Vērtēšanas kritēriji

20. Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam.
21. Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē.
22. Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei.
23. Teritorijas funkcionalitāte.
24. Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi.
25. Telpiski kompozicionālie risinājumi.
26. Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains.
27. Vides pieejamība.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Maksimālais
punktu
skaits
Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam
10
Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē
10
Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei
10
Teritorijas funkcionalitāte
10
2
Kritēriji

Vērtējums

5. Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi
6. Telpiski kompozicionālie risinājumi
Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains
7.
8.

Vides pieejamība
Kopā
XI.

10
10
10
10
80

Plenēra žūrija

Žūrijas priekšsēdētāja:
Sandra Smolija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas
novada Būvvaldes arhitekte
Žūrijas locekļi:
Kristīne Dreija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Mark Geldof – SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS" arhitekts pilsētplānotājs
Zane Gorškova – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, plenēra žūrijas atbildīgā
sekretāre
Ainars Pastors – SIA „Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis
Māris Skanis – Bauskas pils muzeja direktors
Daiga Solzemniece – SIA „Bauskas alus" komercdirektore
Egija Stapkēviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ilze Tijone – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
Daiga Zigmunde – Latvijas Ainavu arhitektu biedrības priekšsēdētāja.
XII.

Godalgu skaits, vērtība un sadales principi

28. Tiek piešķirta 1., 2. un 3.vieta un veicināšana prēmija. Žūrijas komisijai ir tiesības pēc
saviem ieskatiem mainīt prēmiju apmēru un skaitu atbilstoši iesniegto priekšlikumu
kvalitātei.
29. Prēmiju budžets ir 1000 EUR. Pirmās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva
500 EUR (pieci simti euro). Otrās vietas ieguvēju komandai – 300 EUR (trīs simti euro).
Trešās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva – 200 EUR (divi simti euro).
Žūrijas komisijai ir tiesības kādu/nevienu no godalgām nepiešķirt vai piešķirt veicināšanas
balvu.
30. Labākie darbi pēc žūrijas ieteikumiem tiks publicēti Bauskas novada, Zemgales Plānošanas
reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapās un tiks izvietoti novada bibliotēkās
un kultūras namos.
XIII. Autortiesību jautājumi
31. Projekta autors (autoru kolektīvs), iesniedzot savu piedāvājumu plenēram, piekrīt, ka
iesniegtie darbi pāriet Bauskas novada pašvaldības īpašumā un tā patur tiesības izmantot
godalgotos projektus pēc vajadzības, grozījumus un papildinājumus saskaņojot ar
autoriem.
32. Pašvaldība apņemas ievērot Dalībnieku autortiesības atbilstoši LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
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33. Pašvaldībai ir tiesības publicēt un pēc nepieciešamības izmantot izstrādātos darbus,
norādot atsauci uz tās autoriem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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