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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 1.p.

Par projekta pieteikuma sagatavošanu programmā „Eiropa Pilsoņiem”
Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju ir izsludinājusi
projektu konkursu Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) 1.atbalsta
darbībā Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)”.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 1.marts. Projektu aktivitāšu uzsākšana: no
01.08.2016. līdz 31.01.2017.
ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem,
stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā
un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicina pilsoniskās
sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, plašāku sabiedrības iesaistīšanu ES demokrātiskajā
dzīvē.
Pirmās atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)”
mērķis ir veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un labklājību pilsoņu starpā. Šīs atbalsta darbības
ietvaros prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas atsaucas uz totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas
mūsdienu vēsturē, kā arī citiem nozīmīgiem momentiem Eiropas vēsturē, Otro pasaules karu,
neiecietību un noziegumiem pret cilvēci, kā arī šo notikumu izraisītajām sekām un atstāto iespaidu
uz pēckara Eiropu.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa kopā ar Bauskas muzeja
speciālistiem, biedrību „Bauskas vecpilsēta” un sadarbībā ar biedrību „Šamir” ir izstrādājusi
projekta „Honouring the memory of the Jewish community of Bauska”, projekta īsais
nosaukums – „HOMEJEW” (latviski – „Godinot atmiņas par ebreju kopienu Bauskā”) koncepciju.
Projekta „HOMEJEW” mērķis ir veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu izpratni par Otrā pasaules kara
notikumiem, holokaustu, veicināt cieņu, izpratni par Bauskā dzīvojušo ebreju kopienas kultūru,
tradīcijām un vēsturi, veikt ebreju kapu labiekārtošanu, izstrādāt koncepciju un veikt skvēra
labiekārtošanu Rīgas ielā, kā arī veicināt starpkultūru dialogu.
Projektā paredzētās aktivitātes – īstenot izglītojošas aktivitātes par holokaustu un tā
radītajām sekām Bauskā, Latvijā, pasaulē 7. – 9.klašu skolēniem un 10. – 12.klašu skolēniem,
tradicionālajos Bauskas vecpilsētas Pagalmu svētkos iepazīstināt iedzīvotājus ar ebreju tradīcijām,
dzīvesveidu, kultūru, ebreju kapu (Biržu ielā, Bauskā) labiekārtošana un bijušās Bauskas ebreju
sinagogas vietas koncepcijas izstrādes metu konkursa organizēšana.
Dotācijas apjoms projektam: ne vairāk par 100 000 EUR, paredzot iespēju saņemt
priekšfinansējumu līdz 45 %.
Projekta ietvaros projekta iesniedzējam pieejamais finansējums tiek aprēķināts pēc vienotās
likmes dotācijas (lump-sum). Vienotās likmes dotācijas mērķis ir līdzfinansēt projekta
organizatoriskās izmaksas (dalībnieku izmitināšana, ēdināšana, semināru un konferenču izdevumi,
telpu nomas, informatīvo materiālu sagatavošanas izmaksas, piemiņas vietu labiekārtošana utt.).
Dotācijas aprēķina kā vienotās likmes kompensācijas un tās nav tieši saistītas ar konkrētām
izmaksām. Piešķirtais finansējums ir atkarīgs no pasākumu daudzuma un tajos iesaistīto
dalībnieku skaita.
Projekta pieteikums sagatavojams elektroniski Eiropas Komisijas autentificēšanās portālā
(ECAS). Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi PIC kodu (dalības identifikācijas kods), lai
varētu realizēt starptautiskus projektus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu saskaņā ar programmas „Eiropa
Pilsoņiem” (2014-2020) vadlīnijām projektu sagatavošanai un iesniegt pieteikumu
elektroniski Eiropas Komisijas autentificēšanās portālā (ECAS) līdz 2016.gada 1.martam.
2. Apstiprināt projekta „HOMEJEW” kopējās plānotās izmaksas līdz 100 000 EUR (simts
tūkstoši euro) aktivitāšu īstenošanai.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada
pašvaldības
priekšfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par I.Nagņibedas ievēlēšanu Ētikas komisijā
Izskatot Bauskas novada domes deputātu 2016.gada 8.februāra pieteikumu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Ētikas komisijas nolikuma 10., 11. un 12.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā uz šīs domes pilnvaru laiku
Initu Nagņibedu, personas kods xxxx.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.4, 3.p.

Par J.Rumbas ievēlēšanu Ētikas komisijā
Izskatot Bauskas novada domes deputātu 2016.gada 8.februāra pieteikumu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Ētikas komisijas nolikuma 10., 11. un 12.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā uz šīs domes pilnvaru laiku Jāni Rumbu,
personas kods xxxx.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par I.Muižnieces ievēlēšanu Ētikas komisijā
Izskatot Bauskas novada iedzīvotāju 2016.gada 18.februāra pieteikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Bauskas novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikuma 10., 11. un 12.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā uz šīs domes pilnvaru laiku
Ingu Muižnieci, personas kods xxxx.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par Ē.Pulkstenes ievēlēšanu Ētikas komisijā
Izskatot Bauskas novada iedzīvotāju 2016.gada 19.februāra pieteikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Bauskas novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikuma 10., 11. un 12.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā uz šīs domes pilnvaru laiku
Ēriku Pulksteni, personas kods xxxx.

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 25.februārī
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Par J.Mičuļa ievēlēšanu Ētikas komisijā
Izskatot Bauskas novada iedzīvotāju 2016.gada 24.februāra pieteikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Bauskas novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikuma 10., 11. un 12.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā uz šīs domes pilnvaru laiku Jāni Mičuli,
personas kods xxxx.

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
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2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 8.p.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību
Ievērojot Iecavas novada pašvaldības 2016.gada 9.februārī pieņemto lēmumu par
deleģēšanas līguma slēgšanu un iesniegto deleģēšanas līguma projektu par valsts pārvaldes
uzdevumu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā deleģēšanu Bauskas novada pašvaldībai,
ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai izpildītu Iecavas
novada pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot Bauskas
novada pašvaldības funkciju izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a)
apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzņemties Iecavas novada pašvaldības deleģētās funkcijas – būvniecības tiesiskuma
nodrošināšanu izpildi saskaņā ar pievienoto deleģēšanas līguma projektu.
2. Noteikt, ka deleģēšanas līgums ar Iecavas novada pašvaldību noslēdzams ar 2016.gada
1.janvāri uz 1 (vienu) gadu.
Pielikumā: deleģēšanas līguma projekts uz 5 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

PROJEKTS
Deleģēšanas līgums Nr.__
Bauskā,

201….gada __.janvārī

Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376, juridiskā adrese: Skolas iela
4, Iecava, Iecavas novads, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Iecavas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pašvaldība) un
Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, juridiskā adrese:
Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā,
kurš
rīkojas saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pilnvarotā persona)
kopā līguma tekstā – Puses,
ievērojot to, ka katrai pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt
likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās
funkcijas, kā arī deleģēt atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības
kompetencē;
ņemot vērā to, ka visā bijušajā Bauskas rajona administratīvajā teritorijā, tajā skaitā Iecavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu līdz 2009.gada
30.decembrim nodrošināja Bauskas rajona pašvaldība - Bauskas rajona pašvaldības
administrācijas Bauskas rajona Būvvaldes personā;
ņemot vērā to, ka Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības Bauskas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna izpildes ietvaros līdz 2009.gada 30.decembrim nav
vienojušās par novadu pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanu, kā rezultātā Iecavas novada
pašvaldībai ir radušies objektīvi šķēršļi likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
14.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - „nodrošināt savas administratīvās
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” izpildei, kā arī Būvniecības likuma 7.pantā
noteiktās kompetences īstenošanai;
ņemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka,
ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un
nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju
izpildi;
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu
deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 10.panta pirmo un otro daļām,
15.panta pirmās daļas 14.punktu un 15.panta ceturto daļu, Būvniecības likuma 7.panta piekto
daļu, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc 2009.gada
31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo
pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju;
ievērojot to, ka pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus,
ievērojot to, ka Iecavas novada pašvaldībai pēc 2009.gada 31.decembra līdz pat šim brīdim
nav nepieciešamās institūcijas, ne arī personāla un materiāltehnisko resursu būvniecības
procesa tiesiskuma nodrošināšanai Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
1

ar mērķi Iecavas novada pašvaldības iedzīvotāju interesēs nodrošināt likuma
„Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteiktās funkcijas izpildes nekavējošu
uzsākšanu,
Puses noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
I.

Deleģētie pārvaldes uzdevumi

1. Pašvaldība deleģē un Pilnvarotā persona apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 14.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā „nodrošināt savas administratīvās
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” ietilpstošos, kā arī no Būvniecības likuma
7.panta pirmajā daļā minētās kompetences izrietošos pārvaldes uzdevumus Pašvaldības
administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā - Uzdevumi).
Šajā punktā minētos Uzdevumus Pilnvarotā persona uzdod izpildīt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienībai „Bauskas novada
Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde).
Pašvaldība deleģē Pilnvarotajai personai šādus Uzdevumus:
1.1. izskatīt vai atsevišķos gadījumos iesniegt izskatīšanai Pašvaldībai ar būvniecību saistītos
dokumentus;
1.2. izskatīt un izvērtēt esošos Pašvaldības teritorijas plānojumus, apbūves noteikumus un
vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosināt Pašvaldībai
izlemt jautājumu par jaunu saistošo teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādāšanu;
1.3. konsultēt Pašvaldību teritorijas plānojuma, detālplānojuma, apbūves noteikumu un citu
noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
1.4. izvērtēt Pašvaldības vides vizuālās noformēšanas prasības, ievērojot attiecīgajā teritorijā
esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamo objektu saglabāšanas un
aizsardzības noteikumus;
1.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā noteikt būvniecības ieceru publiskās
apspriešanas nepieciešamību;
1.6. kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves
noteikumu prasībām;
1.7. Vispārīgajos būvnoteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā
pieprasīt būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu;
1.8. atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām, organizēt būvobjektu
pieņemšanu ekspluatācijā;
1.9. nodrošināt informācijas par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un
saistībā ar tiem pieņemtajiem turpmākajiem Būvvaldes un Pašvaldības lēmumiem
sagatavošanu publicēšanai vismaz reizi mēnesī publicē Pašvaldības mājaslapā.
1.10. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sniegt atbildes uz tiem;
1.11. reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus - uzskaites kartes, kā arī sniegt rakstiskus
atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
1.12. apkopot, sagatavot un izsniegt pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un
materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus;
1.13. izskatīt, saskaņot, akceptēt un reģistrēt iesniegtos būvprojektus;
1.14. reģistrēt un izsniegt būvatļaujas;
1.15. kārtot ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošināt tā
glabāšanu;
1.16. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopot datus un iesniegt tos valsts un pašvaldību
institūcijām;
1.17. izdot izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā;
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2. Pildot Uzdevumus, Būvvaldei ir tiesības:
2.1. piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu izstrādē, sniegt attiecīgus priekšlikumus;
2.2. pārstāvēt Pušu intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
2.3. pildīt citus uzdevumus, kas paredzēti Pilnvarotās personas un Pašvaldības lēmumos.
2.4. pieprasīt un saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām informāciju, kas saistīta un
nepieciešama Būvvaldei noteikto uzdevumu izpildei;
2.5. izvērtējot būvniecības ieceres nozīmīgumu, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo
dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas nepieciešamību; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu
dokumentus vai pieprasīt veikt citas normatīvajos aktos noteiktas darbības;
2.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā noraidīt būvniecības ieceres un
būvprojektus un/vai pieprasīt to ekspertīzi;
2.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā anulēt būvatļaujas, pārtraukt
būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu;
2.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros Pašvaldības
administratīvajā teritorijā kontrolēt jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no
piederības un īpašuma formas;
2.9. par konstatētajiem fizisko un juridisko personu normatīvo apbūves noteikumu
pārkāpumiem sastādīt protokolus, aktus u.c. dokumentus un ierosināt Pašvaldības
domei attiecīgās personas saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
II.

Līguma darbības termiņš

3. Līgums stājas spēkā _____________un ir spēkā līdz ______________________
III.
Pušu atbildība
4. Par Uzdevumu izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga Pašvaldība.
5. Mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai, atlīdzina no
Pašvaldības budžeta.
6. Pilnvarotā persona nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi.
Uzdevumu izpildē Pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes
principus, normatīvo aktu prasības, Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību,
tās iestādēm un struktūrvienībām, biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām.
7. Jautājumos, kas saistīti ar Pilnvarotai personai deleģēto Uzdevumu izpildi un kurus
Pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
8. Pilnvarotā persona ievēro Pašvaldības norādījumus, ierosinājumus, priekšlikumus un
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
9. Pilnvarotās personas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar Uzdevumu
izpildi var apstrīdēt Pašvaldībā.
IV.
Savstarpējo norēķinu kārtība,
finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
10. Finansējumu Uzdevumu izpildei Līgumā noteiktā termiņa ietvaros veido Pašvaldības
finansējums.
11. Pašvaldības finansējums Uzdevumu izpildei, tajā skaitā vispārējās izmaksas kārtējam
gadam tiek aprēķinātas pēc proporcionalitātes principa, ņemot vērā Pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1.janvāri.
12. Pašvaldība 10.punktā minēto finansējuma summu pārskaita Pilnvarotās personas norēķinu
kontā līdz kārtējā gada _______________
13. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildei piešķirto Pašvaldības
finansējumu.
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V.

Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

14. Pilnvarotās personas darbība tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
14.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde un kvalitāte;
14.2. finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība un likumība, kā arī racionāla un lietderīga
izmantošana;
14.3. Pilnvarotās personas darbības un finanšu pārskatu iesniegšanas kārtības ievērošana.
VI.

Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība

15. Pilnvarotā persona, attiecībā uz Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi deleģētās funkcijas
ietvaros ir Pašvaldības padotībā.
16. Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē deleģētās funkcijas ietvaros uzrauga
Pašvaldība, kura:
16.1. ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas informāciju par Uzdevumu izpildi;
16.2. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbauda
Pilnvarotās personas sagatavotos pieprasījumus par deleģēto Uzdevumu finansējuma
izlietošanu;
16.3. veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar
Līguma V nodaļā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem.
VII.

Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība

17. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma, atbilstoši deleģētajiem pārvaldes
uzdevumiem, iesniedz Pašvaldībai rakstveida pārskatu par Uzdevumu izpildi, kurā iekļauj:
17.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi, kurā norāda informāciju par Līguma V nodaļā minēto
kritēriju izpildes rādītājiem;
17.2. informāciju par Uzdevumu izpildei izlietoto finansējumu.
VIII. Līguma grozīšana un izbeigšana
18. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
19. Ja Pilnvarotā persona, atbilstoši Līguma noteikumiem, nevar nodrošināt pienācīgu un
savlaicīgu Uzdevumu izpildi, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā
viena mēneša laikā, par to rakstveidā informē Pašvaldību.
20. Pašvaldība, ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Pilnvaroto personu, ir
tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja:
20.1. Pilnvarotā persona nepilda/nepienācīgi pilda deleģētos uzdevumus;
20.2. konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti neracionāli vai citiem līgumā
neparedzētiem mērķiem.
21. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai
speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Strīdu risināšanas kārtība

IX.

22. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu
ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
X.

Nepārvarama vara

23. Pilnvarotās personas pienākums ir nodrošināt Uzvedumu izpildes nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus.
24. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
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pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri.
25. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
jāziņo pārējām Pusēm. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa
Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno
izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek
atbrīvota no līguma saistību izpildes.
26. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par
līguma pārtraukšanu.
XI.

Citi noteikumi

27. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
28. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav
iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
29. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem
30. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
31. Līgums sastādīts uz piecām lapām divos eksemplāros. Līgumam ir viens pielikums
„Funkcijas izpildes finansēšanas tāme” uz vienas lapas. Katra Puse saņem vienu Līguma
eksemplāru.

XII. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads,
LV-3913
Reģ. Nr. 90000056376
Banka AS SEB banka
Konts LV09UNLA0050018513721

/J.Pelsis/

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka A/S SEB banka
Konts LV06UNLA0050014355676

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 9.p.

Par nometnes darbības saskaņošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē „Codes pamatskola”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16.un 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Saskaņot dienas nometnes „Lieldienu jampadracis” telpās un ārpus telpām organizēšanu Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola”:
nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Codes
pamatskola”, reģ,Nr.90000033392, „Virsaiši”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, tālr.
63925405;
nometnes vadītāja: Linda Jakutāviča, tālr. 25855283;
nometnes veids un nosaukums: slēgta veida dienas nometne telpās un ārpus telpām „Lieldienu
jampadracis”;
darbības laiks un vieta: 15.03.2016.-17.03.2016. Codes pamatskolas telpās un ārpus telpām;
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 32 Codes pamatskolas izglītojamie vecumā no 7 līdz 15
gadiem;
nometnes darbība tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Codes pamatskola” finanšu līdzekļiem;
nometnes dalībnieku ēdināšana tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Codes pamatskola” budžeta līdzekļu brīvpusdienu samaksai atlikuma.
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 25.februārī

prot.Nr.4, 10.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
direktores Elitas Borkovskas 2016.gada 8.februāra iesniegumā izteikto lūgumu par grozījumu
izglītības iestādes nolikumā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
apstiprināt nolikumu „Grozījums Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” nolikumā Nr.7”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

Nr.2
protokols Nr.4, 10.punkts

Grozījums Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” nolikumā Nr.7
Izdots saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā
šādu grozījumu:
papildināt 7.punktu ar 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods
01015511).”.

Uzvaras vidusskolas direktore

E.Borkovska

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1,19.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011., 25.08.2011., 11.04.2013., 25.02.2016.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.7
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Uzvaras vidusskola” (tālāk tekstā– skola) ir Bauskas novada
domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde. Skola ir Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā.
(26.05.2011.grozījumu redakcijā.) Skolai ir struktūrvienība „Lācītis” (adrese: Kamardes ielā 1,
Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā), kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
(25.08.2011.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas juridiskā adrese: „Uzvaras vidusskola”, Sporta iela 3, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
LV-3931.
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. (26.05.2011.grozījumu redakcijā.) Skolai var
būt sava simbolika.
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. īstenot pirmsskolas izglītības programmu, vispārējas pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas (25.08.2011.grozījumu redakcijā.);
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā – skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību reglamentē izglītības programma. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
7.1. pirmskolas izglītības programma (kods 01011111);
7.2. pamatizglītības programma (kods 21011111),
7.3 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611)
7.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma (kods 3101311). (25.08.2011.grozījumu redakcijā.)
7.5. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
(kods 01015511). (Papildināts ar 25.02.2016.nolikumu Nr.2.)
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.

IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu,
kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets (tālāk tekstā - MK).
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek MK noteikumos noteiktajā kārtībā, pirmskolas izglītības
programmā- pašvaldības noteiktajā kārtībā. (25.08.2011.grozījumu redakcijā.)
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, struktūrvienībā „Lācītis” rotaļnodarbība. (25.08.2011.grozījumu redakcijā.)Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas
dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora
apstiprinātajā mācību priekšmetu stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek
iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
12.1. ietver licencēto un akreditēto programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus
un klases audzinātāja stundu.
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai
skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi
u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par Dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pēc
mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēna vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes. Rotaļnodarbību ilgumu nosaka
izglītības programma. (25.08.2011.grozījumu redakcijā.)
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības
un zinātnes ministrijas (tālāk tekstā - IZM) noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu
mācību sasniegumiem.
17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta
Metodiskās komisijas reglamentā.
18. Skolā iekārto un lieto MK noteikto pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāto dokumentāciju.
19. Skola var izmantot elektronisko skolvadības sistēmu. Tās lietošanas kārtību, elektroniski
sagatavoto dokumentu izdruku veidošanas un arhivēšanas kārtību direktors nosaka ar rīkojumu
attiecīgā mācību gada sākumā.
20. Skola var noteikt vienotas (pēc formas un satura) skolēnu dienasgrāmatas 1.- 9. klašu skolēniem,
kā arī vienotas ieskaišu grāmatiņas 10.- 12.klašu skolēniem, par to informējot skolēnus un viņu
vecākus iepriekšējā mācību gada noslēgumā.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
21. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
22. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada skolas
attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
23. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors. Iestādes struktūrvienībai var būt struktūrvienības vadītājs, kuru pieņem un
atbrīvo no darba, kā arī nosaka pienākumus skolas direktors. (25.08.2011.grozījumu redakcijā.)
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24. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
25. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
26. Pedagogu vispārīgās tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un pedagogu amata
apraksti.
27. Direktora vietnieku tiesības un pienākumi noteikti darba līgumos un tiem pievienotajos amata
aprakstos.
28. Skolas tehniskā personāla amatu vienību sarakstu saskaņo ar dibinātāju.
29. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VI. Skolas pašpārvalde
30. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tās sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence
noteikta Skolas padomes nolikumā.
31. Skolēnu pašpārvaldi - Skolēnu parlamentu pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un
direktora atbalstu veido skolēni. Tas darbojas saskaņā ar Skolēnu parlamenta nolikumu un
demokrātijas principiem.
VII. Pedagoģiskā padome
32. Lai risinātu dažādus ar izglītošanas procesu saistītus jautājumus, skolā izveido pedagoģisko
padomi, kuru vada skolas direktors. Tā darbojas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un
Pedagoģiskās padomes reglamentu.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
33. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
34. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni, un viņu vecāki.
35. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolā
skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
IX . Saimnieciskā darbība
36. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
37. Skola sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba, kā arī citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus
apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
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X. Finansēšanas kārtība
38. Finansēšanas avoti ir:
38.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
38.2. dibinātāja budžeta līdzekļi;
38.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
38.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
38.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
38.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
39. Izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas
finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
40. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina dibinātājs
MK noteiktajā kārtībā. dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to
skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā tā finansējama dibinātāja
budžeta.
41. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu
skolas padomei.
42. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
43. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
44. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
45. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XIII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
46. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
47. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
48. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
49. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
50. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors
un saskaņo ar skolas padomi.
51. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
52. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
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53. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

UZVARAS VIDUSSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)

5

E.BORKOVSKA

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 25.februārī

prot.Nr.4, 11.p.

Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.janvārī saņemts Toma Lauka iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 1-9/19), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai mācību treniņu
nometnē. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas
olimpiādei riteņbraukšanā. Nometne notiks Spānijā Katalonijā no 2016.gada 13.marta līdz
27.martam. Atbilstoši Toma Lauka 2016. gada 9. janvāra iesniegumam mācību treniņu nometnes
izmaksas ir 690 euro, t.sk. aviobiļetes, velosipēda un bagāžas transportēšana, dzīvošana un
ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Tomam Laukam finansējumu 690 euro apmērā, tai skaitā 260 euro ceļa izdevumu
samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai, dalībai treniņu nometnē no
2016.gada 13.marta līdz 27.martam Spānijā.
2. Piešķirto finansējumu 690 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”’ finanšu līdzekļiem uz Toma Lauka norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 12.p.

Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.februārī saņemts Rivo Vožniaka iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.5/180), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai mācību treniņu
nometnē Augstajos Tatros, Popradske Pleso, Slovākijā. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un
kvalitatīvi varētu sagatavoties Latvijas olimpiādei, Latvijas čempionātam telpās un citām
2016.gada vasaras sezonas sacensībām. Nometne notiks Augstajos Tatros, Popradske Pleso,
Slovākijā no 2016.gada 14. marta līdz 30.martam. Atbilstoši Rivo Vožniaka 2016.gada 5.februāra
iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 622 euro, t.sk. transports, dzīvošana un
ēdināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu 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 Rivo Vožniakam finansējumu 480 euro apmērā, tai skaitā 50 euro ceļa izdevumu
samaksai un 430 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai treniņu nometnē no
2016.gada 14.marta līdz 30.martam Augstajos Tatros, Popradske Pleso, Slovākijā.
2. Piešķirto finansējumu 480 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele” finanšu līdzekļiem uz Rivo Vožniaka norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 13.p.

Par deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē”
vadības grupu Bauskas novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un saskaņā ar
Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par dalību projektā „Atver sirdi
Zemgalē” īstenošanā”, Bauskas novada dome nolemj:
izveidot Zemgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē”
vadības grupu Bauskas novadā šādā sastāvā:
Darba grupas vadītāja: Ineta Ruhocka – pašvaldības izpilddirektora vietniece
Darba grupas locekļi:
Iveta Kubliņa – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja,
Juris Landorfs – Bauskas novada domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas
priekšsēdētājs,
Dina Romanovska – Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar personu
grupām,
Anda Smiltiņa-Plūdone – Bauskas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Nellija Stankeviča – Centralizētās grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede,
Laila Stapkeviča – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

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 25.februārī

prot.Nr.4, 14.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas
novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4 ,,Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.4 uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauska
2015.gada 25.februārī

Nr.4
protokols Nr.4, 14.punkts

Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas
novadā”
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12,,Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.3. personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērni ar invaliditāti),
aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar
invaliditāti kopš bērnības (par zemi un ēkām).”.
1.2. papildināt ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4. aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu
personu ar invaliditāti kopš bērnības jāiesniedz:
3.4.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.4.2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.4.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai
personas ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.4.4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) par ienākumu neesamību.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
,,Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 ,,Par
grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12
,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sabiedrībā pastāv cilvēku grupa, kura veic savu tuvinieku- personas ar
invaliditāti– aprūpi un valsts nav gādājusi, lai šie cilvēki par to saņemtu
atlīdzību. Pēc Bauskas novada Bāriņtiesas datiem Bauskas novadā ir 40
aizgādņu, kas ar bāriņtiesas lēmumu iecelti par aizgādņiem saviem
tuviniekiem, kuriem pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja, pēc Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Bauskas novadā valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības saņem ap
180 personu. Tuvinieki, kuri aprūpē šīs personas ar invaliditāti, lielākoties
paši strādāt nevar, bet iztiek no invalīdam piešķirtajiem sociālajiem
pabalstiem vai saņem asistenta algu. Šīm personām ar invaliditāti pašiem
nekādi īpašumi nepieder, tāpēc viņi neklasificējas pie tās personu
kategorijas, kam pašvaldība jau piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļu
atlaides. Ierosinājumu rast nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi
augstākminētai personu grupai, izteikusi arī ģimeņu, kurās ir cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Ābulis”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos papildināts 2.1.3.apakšpunkts ar personu grupu:
aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu nestrādājošu personu ar
1.un 2.grupas invaliditāti kopš bērnības un papildināts ar 3.4. apakšpunktu,
kur uzskaitīti nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz nodokļu atlaides
piemērošanai.

3. Informācija par
projekta plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu – 163 euro, kopējais personu skaits ap 19.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 29.augustā

Nr.12

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā
(Grozījumi 25.02.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un
ceturto daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa (turpmāk –Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par
Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām un būvēm
(t.sk. dzīvokļu īpašumu).
1.2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai
lietošanā ir īpašums Bauskas novadā.
1.3. Nodokļa maksātājam, kuram saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa
atvieglojumiem, jāiesniedz domē iesniegums, kas noformēts atbilstoši Noteikumu pielikumam,
un tam jāpievieno Noteikumu 3.nodaļā minētie dokumenti.
1.4. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
1.4.1. gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgu būvniecību vai domes
saistošo noteikumu par teritorijas kopšanu pārkāpšanu;
1.4.2. nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto
pašvaldības īpašumu;
1.4.3. fiziskā vai juridiskā persona iznomā attiecīgo nekustamo īpašumu vai tā daļu.
1.5. Ja personai ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu
pamata vai uz vairāku 2.punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojumus piešķir atbilstoši
vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs
2.1. Papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktiem Nodokļa atvieglojumiem
dome var piešķirt atvieglojumus šādām Nodokļa maksātāju kategorijām:

Nodokļa maksātāju kategorijas
2.1.1. Pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi (par zemi un ēkām)
2.1.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatori (par zemi un ēkām)
2.1.3. Personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām
(bērni ar invaliditāti), kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti kopš bērnības (par zemi un ēkām)
(Grozīts ar 25.02.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.1.4. Komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām
personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši infrastruktūras (ar to saprot ielu, ietvju izbūve,
izveidošana vai labiekārtošana, bērnu un sporta laukumu ierīkošana vai
rekonstrukcija, atpūtas parku un skvēru izveidošana, ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas izbūve un tml.) sakārtošanā Bauskas novada
pašvaldības piegulošās teritorijās, kuras robežojas ar personu īpašumu,
pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi šādā proporcijā (par zemi un ēkām):
2.1.4.1. ieguldījums no EUR 1500 līdz EUR 4500, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.2. ieguldījums no EUR 4501 līdz EUR 7000, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.3. ieguldījums vairāk kā EUR 7001 līdz EUR 14 000, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 70 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.4. ieguldījums vairāk kā EUR 14 001, piemērojot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi 70 % par 3 nākamajiem taksācijas gadiem.
2.1.5. Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Bauskas vecpilsētas teritorijā,
atbilstoši spēkā esošajam teritoriālplānojumam un apbūves
noteikumiem vai īpašums iekļauts „Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā” vai vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu
sarakstā un kuras ir ieguldījušas vienā vai vairākos no iepriekš
norādītajiem objektiem savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā
apskatāmā īpašumā (par zemi un ēkām):
2.1.5.1. rekonstrukcijā (ar to saprot būves vai tās daļas pārbūvi, mainot
tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju);
2.1.5.2. restaurācijā (ar to saprot būves vēsturiskā veidola atjaunošanu);
2.1.5.3. renovācijā , ēkas fasādes renovācijā vai vienkāršotā renovācijā
(ar to saprot būves daļas remontu (kapitālo remontu), lai atjaunotu būvi
vai tās daļu, nomainot nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī
mērķtiecīgu tehnisko uzlabojumu ieviešanu būvē, ēkas fasādes apdares
remontu un logu bloku nomaiņu, ēkas fasāžu un jumta siltināšanu,
jumta seguma nomaiņu).
Nodokļu atvieglojumu par konkrēto īpašumu var piešķirt šādā apmērā:
2.1.5.3.1. 25 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 1500 līdz EUR 4500, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
2.1.5.3.2. 50 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 4501 līdz EUR 7000, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
2.1.5.3.3. 70 % apmērā, par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 7001 līdz EUR 25 000, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
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2.1.5.3.4. 70 % apmērā par 3 nākamajiem taksācijas gadiem, ja
ieguldījumu apjoms īpašumā veikts virs EUR 25 000, bet ne vairāk kā
ieguldījuma apmērs.
2.1.6. Juridiskām personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā radījušas
jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi nodarbinātas Bauskas novada
pašvaldības teritorijā deklarētās personas un šo personu ikmēneša
vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu,
var piešķirt nodokļa atvieglojumu šādā apmērā (par zemi un ēkām):
2.1.6.1. 25 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 5 jaunas darba vietas;
2.1.6.2. 50 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 10 jaunas darba vietas;
2.1.6.3. 70 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 20 jaunas darba vietas.
2.2. Personām, kas minētas 2.1.1.,2.1.2, 2.1.3. apakšpunktā, piešķir Nodokļa atvieglojumus ar
šādiem nosacījumiem:
2.2.1. par nekustamo īpašumu (vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju un zemi zem
tās, un dzīvokļa īpašumu), ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
2.2.2. nekustamais īpašums vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.
3. Atvieglojumu saņemšanas pieprasījumam iesniedzamie dokumenti
3.1. Pirmās un nestrādājošiem otrās grupas invalīdiem jāiesniedz:
3.1.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.1.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izziņas vai
invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.1.3. otrās grupas invalīdiem izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par ienākumu
neesamību.
3.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem jāiesniedz:
3.2.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums;
3.2.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3.3. Personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi) jāiesniedz:
3.3.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.3.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izziņas vai
invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.3.3. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot orģinālu);
3.3.4. izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par piemaksas pie
ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu saņemšanu.
3.4. aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar
invaliditāti kopš bērnības jāiesniedz: (papildināts ar 25.02.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.4)
3.4.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.4.2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.4.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai
personas ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.4.4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) par ienākumu neesamību.
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3.5. Nodokļu maksātājiem, lai saņemtu 2.1.4. un 2.1.5.punktā minētos atvieglojumus jāiesniedz:
3.5.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu, norādot šo noteikumu konkrēta punkta
apakšpunktu;
3.5.2. akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā (atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada
13.aprīļa noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā ”) kopija –
būvēm, kuru būvdarbu veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir nepieciešama būvatļauja;
3.5.3. veikto būvdarbu izpildtāme, uzrādot tikai apjomu, par kuru tiek pretendēts saņemt
Nodokļa atvieglojumu (izstrādāta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) un kuras pareizību apliecinājis sertificēts būvspeciālists
(sertifikāts būvdarbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā un/vai tāmju sastādīšanā);
3.5.4. Bauskas novada Saimnieciskās nodaļas vadītāja vai tā vietnieka rakstisks
apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (pievienojot noslēgtas atļaujas rakšanas darbu
veikšanai kopiju) infrastruktūras sakārtošanā, ja nodokļa maksātājs pretendē saņemt
nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz saistošo noteikumu 2.1.4. un 2.1.5.punktiem;
3.5.5. dokumenti, ko nodokļa maksātājs uzskata par nepieciešamu pievienot, lai pierādītu
nodokļa atvieglojumu saņemšanas pamatojumu;
3.5.6. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
3.5.7 izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nav nodokļu parādu (izziņa derīga
mēnesi pēc tās izsniegšanas);
3.5.6. deklarāciju, ka kopējais de minimis atbalsts, ko saimnieciskās darbības veicējs ir
saņēmis, nepārsniedz Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas Nr.1998/2006
par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punktā noteikto
augšējo robežu.
3.6. Noteikumu 3.5.1. līdz 3.5.3.punktos uzrādītos dokumentus izskata Bauskas novada
pašvaldības būvvaldes būvinspektors un veikto būvdarbu atbilstību (neatbilstību) saistošo
noteikumu prasībām apliecina ar saskaņojumu un personīgo parakstu uz iesnieguma.
3.7. Nodokļu maksātājiem, lai saņemtu 2.1.6.punktā minēto atvieglojumu, jāiesniedz:
3.7.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
3.7.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nav nodokļu parādu (izziņa derīga
mēnesi pēc tās izsniegšanas);
3.7.3. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo
darbinieku skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gada laika periodiem no
1.janvāra līdz 31.decembrim (izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas).
4. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
4.1. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja
iesniegums, ja attiecīgā šo saistošo noteikumu punktā nav atrunāts savādāk.
4.2. Personām, lai saņemtu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz sākot ar katra taksācijas gada
2.datumu līdz taksācijas gada 30.jūnijam:
4.2.1. ja dokumenti iesniegti no 2.janvāra līdz 1.februārim, tad nodokļa atlaide tiek
piemērota par visu taksācijas gadu;
4.2.2. ja dokumenti iesniegti no 2.februāra līdz 30.jūnijam, tad nodokļa atlaide tiek
piemērota par taksācijas gada otro pusi (t.i., no 1.jūlija līdz 31.decembrim).
4.3. Nodokļa atvieglojumus piešķir:
4.3.1. šo noteikumu 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. punktā minētajām nodokļa maksātāju
kategorijām ar Domes lēmumu;
4.3.2. šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām
ar atbildīgās amatpersonas lēmumu.
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5. Noslēguma jautājumi
5.1. Amatpersonas lēmumu nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos var apstrīdēt Bauskas
novada domē.
5.2. Bauskas novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.3. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, interneta
mājaslapā www.bauska.lv un nodrošina pieejamību domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
5.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada.1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Pielikums
IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 201___. gadā Bauskas novadā

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ___________________________, personas kods ______________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese:
___________________________________________________________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustama īpašuma adrese ____________________________________________________
Kadastra numurs __________________________, platība ___________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu:_________________________________________
___________________________________________________________________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo apvilkt):
1) invalīda apliecības kopija; 2) Bauskas novada Sociālā dienesta izziņa; 3) Černobiļas AES
avārijas seku likvidatora apliecības kopija; 4) dzimšanas apliecības kopija (bērnam invalīdam);
5) izziņa no VSAA; 6) VID izziņa (2.gr.invalīdiem).
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav
iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā
noradītās ziņas ir patiesas.

____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai noradītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu
bāzēs, iestādēs un institūcijās
____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka lēmums par
Nr…………………………

atvieglojuma

piešķiršanu

vai e- pastu…………………………
____________________________________
(paraksts)
Datums _________________________
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tiks

paziņots

pa

telefonu

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 25.februārī

prot.Nr.4, 15.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.punkts nosaka, ka pakalpojuma saņēmējs norēķinās par saņemtajiem sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes apstiprinātajai
pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.1 punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” izdevumu tāmi, kas izmantojama pašvaldību savstarpējos norēķinos par
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 2016.gadā.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu
tāme 2016.gadam uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele" izdevumu tāme 2016.gadam
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

EKK
Rādītājs/ koda nosaukums
1100 Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
1200 kompensācijas
2200 Pakalpojumi
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
2230 saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi ( izņemot kapitālo
2240 remontu)
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2340 Zāles
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu uzturēšana
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem
Iemītnieku skaits
Izdevumi uz 1 iemītnieku gadā (euro )
Izdevumi uz 1 iemītnieku mēnesī (euro )

Domes priekšsēdētājs

Izmaksu plāns
2016.gadam
(euro)
327 450
91 406
68 371
1 692
35 256
12 385
17 680
1 010
348
228 216
15 186
12 483
16 485
25 900
158 162
715 443
107
6 686,38
557,20

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 25.februārī

prot.Nr.4, 16.p.

Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls izveidots ar mērķi sekmēt labās prakses piemēru,
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku
atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī
un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā
līmenī.
Galvenie ieguvumi pašvaldībai iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā:
 metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu un darba
plānu izstrādē pašvaldībā;
 apmācības un semināri;
 pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās prakses
apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm;
 jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
 iespēja saņemt finansējumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā
virziena „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības
fondu 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” īstenošanas nosacījumus un to, ka pasākuma ietvaros kā tiešās finansējuma saņēmējas
paredzētas tās pašvaldības, kuras ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļas veselības veicināšanas koordinatoram nodrošināt Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Bauskas novada pašvaldībā.
3. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības atbildīgā amatpersona par Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla pasākumu īstenošanu ir Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu
komitejas priekšsēdētājs.
4. Lēmuma kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

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 25.februārī

prot.Nr.4, 17.p.

Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē” iesniegšanu
Biedrība „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” ir pilnvarota organizēt licencēto
makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ir sagatavojusi
priekšlikumu projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē ” pieteikuma izstrādei,
lai veicinātu zivju resursu pavairošanu un atražošanu publiskajās ūdenstilpēs.
Projektu plānots iesniegt Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā – Zivju
fonda (turpmāk – Fonds) pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā”.
Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR.
Projekta mērķis ir pavairot plēsīgo zivju – līdaku – skaitu Mūsas un Mēmeles upē
makšķernieku lomu uzlabošanai un barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projektā paredzētās
darbības – iegādāties līdaku mazuļus Latvijas zivjaudzētavās un izklaidus izlaist tos Mūsas un
Mēmeles upē posmā no Lietuvas robežas līdz Bauskas pilsētai Bauskas novada teritorijā. Projekta
īstenošanas termiņš – līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Projekta kopējās paredzamās izmaksas 8200 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk
– PVN), t.sk. Zivju fonda finansējums 6000 EUR, biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība” finansējums 1100 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 1100 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 29.februārim iesniegt projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles
upē” iesniegumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8200 EUR, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 6000
EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1100 EUR un biedrības „Bauskas
mednieku un makšķernieku biedrība” līdzfinansējums 1100 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Nolūkā racionāli izmantot saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas– resursus, kā arī lai
iegūtu papildu finanšu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
ņemot vērā to, ka pilnvarotā persona – biedrība „Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība”, atbilstoši Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumam „Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novada teritorijā”, ir iesniegusi normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā saskaņotu licencētās makšķerēšanas nolikumu;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Zvejniecības
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 22.decembra noteikumu Nr.779
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Saskaņot biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” iesniegto licencētās
makšķerēšanas nolikumu „Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016. – 2018.gadam”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē”.
3. Pilnvarot T.D. (personas kods xxxx), O.M. (personas kods xxxx), R.L. (personas kods xxxx),
A.G. (personas kods xxxx) veikt vides un zivju resursu aizsardzību un uzraudzību Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
4.1. nosūtīt saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē” rakstveidā un elektroniskā
veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
4.2. pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas nosūtīt saistošos noteikumus Zemkopības ministrijai un Valsts vides dienestam.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2016.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.5
„Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē” ar pielikumiem kopā uz 24 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr.5 „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē”
paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta nepieciešamības Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta
pamatojums
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Šo
noteikumu 13.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos
noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas
saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Makšķerēšanas
kārtību regulē Ministru kabineta 2016.gada 22.decembra noteikumi
Nr.900 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”. Turklāt ir beidzies Bauskas novada domes 2013.gada
28.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par licencēto makšķerēšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un
Mēmelē” termiņš.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā
makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē,
Mūsā un Mēmelē laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam šādos
upju posmos: Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi
līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā; Mūsā no kreisā krasta posmā no
grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa
„Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret
straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa”; Lielupē
augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas
pilsdrupām.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība „Bauskas mednieku
un makšķernieku biedrība”, iesniedzot pašvaldībā atskaites par
realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ir saņemts un izvērtēts biedrības „Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrība” pārskats par tās darbību iepriekšējā
pilnvarojuma periodā. Konsultācijas ar citām privātpersonām nav
notikušas.

Domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 25.februārī

Nr.5
protokols Nr.4, 18.punkts

Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam Lielupes baseina apgabalā šādos upju posmos:
1.1. Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā;
1.2. Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz
tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa”;
1.3. Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.
2. Licencētā makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē
tiek organizēta saskaņā ar biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” iesniegto
saskaņoto licencētās makšķerēšanas nolikumu „Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē,
Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam”
(pielikums).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Licencētās makšķerēšanas vietu shēma
Lielupē, Mūsā un Mēmelē 2016. - 2018.gadam
uz Mežotni

uz Rīgu

Mēmeles tilts

Gājēju tilts

Tornis

Dambis

BMMB
Pilsdrupas

Emburgas
tilts

Karjers
“Zaķi”

Licencētā makšķerēšana
A zona:

uz Grenctāli
Bauskas
robeža

Gājēju tilts

Mūsas tilts

Tilts pie
s.k. Mūsa

uz Ziedoņiem
uz Uzvaru

B zona:
Makšķerēt aizliegts:
Makšķerēšana atļauta pēc
vispārējiem noteikumiem:

uz
Eleju

uz Rītausmām
Sporta komplekss
“Mūsa”
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prot.Nr.4, 19.p.

Par projekta „Lecam pa jaunam” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
sagatavojusi projekta pieteikumu „Lecam pa jaunam”, lai veidotu un stiprinātu jauniešu
valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij, un veicinātu jauniešu uzņēmību, lai vairāk
jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tajā skaitā arī veidojot Latvijas valsts
simtgadei veltītās aktivitātes.
Projektu plānots iesniegt atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”. Konkursa
organizētāja ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – Aģentūra).
Atklāta konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi
veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu
uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tajā skaitā arī veidojot
Latvijas valsts simtgadei veltītās aktivitātes.
Projekta kopējās paredzamās izmaksas 3 500 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, ar
iespēju saņemt avansa maksājumu līdz 80 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma.
Atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” nolikums 2016.gadam nosaka, ka projektu
finansē no valsts budžeta līdzekļiem (Aģentūras budžeta apakšprogramma 21.00.00 „Jaunatnes
politikas programma 2016.gadam”). Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma
apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 3 500 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Jaunatnes
likuma 12.panta trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” sagatavoto projekta pieteikumu „Lecam pa jaunam” un uzdot Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” iesniegt to līdz 2016.gada 10.martam
Aģentūras izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro)
aktivitāšu īstenošanai.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.4, 20.p.

Par Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu
precizēšanu
2016.gada 28.janvārī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.2 „Par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” (turpmāk –
saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2016.gada 11.februārī saņemts ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos
noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus, kā arī svītrot atsevišķus punktus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, 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. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam
pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos
noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ministrija lūdz pārskatīt saistošo noteikumu 8.punktu, jo likums „Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” šobrīd nav spēkā.
Bauskas novada dome šādam ministrijas atzinumam nevar piekrist tālāk minēto apsvērumu
dēļ. Nav nozīmes tam, vai minētais likums ir vai nav spēkā. Atsauce uz šo likumu saistošo
noteikumu 8.punktā tika iekļauta, jo pašvaldība paredz sniegt atbalstu par pajām uz saskaņā ar šo
likumu privatizēto māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Turklāt, atsauce uz likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” iekļauta Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.59 „Noteikumi par valsts budžeta finansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās” 5.3., 12.2¹ un
29¹.3.apakšpunktos, lai gan likums „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju” spēku zaudēja 2005.gada 1.janvārī.
Ministrija norāda, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja „par” balsojuši dzīvokļu
īpašnieki, kas pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot
tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu
skaits vai lielāku nepieciešamo balstu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība. Ministrija
lūdz precizēt saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktu.
Bauskas novada dome šādam ministrijas atzinumam nepiekrīt tālāk minēto apsvērumu dēļ.
Nosacījums, ka pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai var tikt sniegts, ja
,,par” nobalsojuši vismaz 75 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem,
saistošajos noteikumos iestrādāts, ņemot vērā to, ka energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvokļu īpašniekiem radīsies kredīta nepieciešamība. Piemēram, AS „Swedbank” kredītu

daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai piešķir apsaimniekotājam –
gan dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai, gan specializētam namu apsaimniekošanas uzņēmumam, ja
aizdevuma saņemšanai piekrituši 75 % dzīvokļu īpašnieku (skat.
https://www.swedbank.lv/pakalpojumi_privatpersonam/daudzivoklu_maju_renovacijai/).
Turklāt pašvaldībai ir nepieciešams gūt pārliecību, ka par energoefektivitātes pasākumu veikšanu,
pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu, ir attiecīgās daudzdzīvokļu mājas kvalificēts balsu
vairākums.
Ministrija lūdz pārskatīt saistošo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunktu, jo neesot saprotams
noteiktais ierobežojums, proti, kā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un pakalpojumu rēķinu samaksa faktiski ietekmē
energoefektivitātes vai renovācijas pasākumu veikšanu dzīvojamā mājā.
Bauskas novada dome uzskata, ka saistošo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunktu redakcijas
nav pārskatāmas. Šā regulējuma mērķis ir uzlabot dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa
un komunālo maksājumu disciplīnu, kā arī nepieļaut pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu
dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir ievērojama apmēra neizpildītas saistības attiecībā pret pašvaldību
un pašvaldības kapitālsabiedrībām.
Ministrija lūdz precizēt sasitošo noteikumu 2.4.apakšpunktu un svītrot saistošo noteikumu
8.7.apakšpunktu, jo saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 35.panta otro teikumu pilnvarota
persona var būt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona ar ierobežojumiem, kas norādīti
šā likuma 36. un 37.pantā.
Bauskas novada dome nepiekrīt šādam ministrijas atzinumam, jo saistošajos noteikumos
ietvertā definīcija „pilnvarotā persona” ir dzīvokļu īpašnieku Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumā noteiktajā kārtībā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona – pārvaldnieks un Administratīvā
procesa likuma tiesību normas konkrētajā gadījumā nav piemērojamas.
Ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu 10.punktu, jo tas ir iekšējās kārtības noteikums.
Bauskas novada dome atzīst šo atzinumu par pamatotu.
Ievērojot iepriekš sniegto pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumus attiecībā uz
saistošo noteikumu 8.punkta, 2.4., 8.4., 8.5., 8.6. apakšpunktu precizēšanu un 8.7.apakšpunkta
svītrošanu.
2. Svītrot saistošo noteikumu 10.punktu.
3. Veikt atbilstošus precizējumus saistošo noteikumu punktu numerācijā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” nosūtīt šo
lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
Precizētie Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” uz 5 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Bauskas
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un
māju atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī finansējuma piešķiršanu
dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku
dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai.
Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un
energoapgādes jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par
energopatēriņa samazināšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
mūža pagarināšanu, veicot to atjaunošanu. Viens no veidiem, kā to
panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs
ietaupīt uz apkures rēķina, un mājas atjaunošanas darbus. Noteikumi
nosaka kam un kādā kārtībā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu un mājas atjaunošanas
darbu veikšanai.
Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu
nepieciešamībai
un
gatavību
pretendēt
uz
pašvaldības
līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka šajā ESF piesaistes periodā
pieprasījums saistībā ar dzīvojamo māju atjaunošanas un
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu darbu veikšanai
palielināsies. Paredzams, ka palielināsies darbu apjoms vietējiem
celtniecības uzņēmumiem.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās domes izveidotā komisija.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā ,,Bauskas Novada
Vēstis” un portālā www.bauska.lv
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā faktisko situāciju ēku
atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanā Bauskas novadā, un balstoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem.
Konsultācijas notikušas ar vairākiem ēku apsaimniekotājiem.

R.Ābelnieks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
protokols Nr.2, 43.punkts

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un māju atjaunošanai
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 27.2panta piekto daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju
atjaunošanai, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu un piešķiramā
līdzfinansējuma apmēru, kā arī finansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru dzīvojamās
mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par
bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai mājas atjaunošanai Bauskas novada
administratīvajā teritorijā;
2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar
kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz četriem dzīvokļiem ar kopīgu
ieeju no koplietošanas telpas vai koridora;
2.3. projekta iesniedzējs - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki;
2.4. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku izveidota biedrība, kooperatīvā sabiedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku
apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības, kā arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
2.5. projekta iesniedzēja līdzfinansējums – projekta iesniedzēja finansējuma daļa
energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai mājas atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā;

2.6. atbalstāmie pasākumi – energoefektivitātes pasākumi, kuru veikšanai pašvaldība saskaņā
ar šiem saistošajiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.7. komisija – pašvaldības izveidota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un
māju atjaunošanas pasākumu izvērtēšanas komisija.
3. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes vai mājas atjaunošanas pasākumiem
dzīvojamās mājās tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto
līdzekļu apmēram.
II.

Atbalstāmie pasākumi un to apmērs

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmie
pasākumi:
4.1. energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšana līdz 80 % no izmaksām, bet ne vairāk
kā 900 euro;
4.2. tehniskās dokumentācijas sagatavošana:
4.2.1. vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšana atbilstoši
energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 70 % no izmaksām, bet ne vairāk
kā 500 euro;
4.2.2. būvprojekta izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz
50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro;
4.3. energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam
vai vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartei:
4.3.1 ārdurvju bloku, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās;
4.3.2. fasādes siltināšana;
4.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma
siltināšana;
4.3.4. jumta seguma siltināšana un nomaiņa;
4.3.5. karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu siltināšana (izolācijas atjaunošana vai
ierīkošana) koplietošanas telpās;
4.3.6. siltumapgādes sistēmas (siltumavota vai siltummezgla) atjaunošana vai pārbūvēšana;
4.3.7. citi šajos saistošajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē minētie pasākumi;
4.3.8. būvuzraudzība.
5.

Līdzfinansējuma apjoms ir 15 % no šo saistošo noteikumu 4.1. - 4.3.apakšpunktos minēto
atbalstāmo pasākumu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 euro vienai dzīvojamai
mājai.

6.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu lūdz jau
iepriekš pašvaldības līdzfinansēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
pasākuma (pasākumu kopuma) veikšanai.

7.

Dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai
pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru,
bet ne vairāk kā 5000 euro.
III.

8.

Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības

Līdzfinansējumu var piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
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dzīvojamo māju privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu
,,Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” un kuras atbilst
šādiem nosacījumiem:
8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo
nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienai personai pieder
ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot pašvaldības vai valsts
īpašumā esošos dzīvokļu īpašumus;
8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā
sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas
pārvaldīšanu noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda pārvaldnieks, kurš darbojas,
pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
septīto daļu;
8.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu
un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja
kopsapulcē ,,par” nobalsojuši vismaz 75 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem;
8.5. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par
attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un
nedzīvojamajām telpām, dzīvojamās mājas palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto
zemesgabalu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās
kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
8.6. maksājumu parāds par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu lietošanu (piemēram, apkure,
aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) projekta pieteikuma iesniegšanas
dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās kopējās summas;
8.7. pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu,
tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar
komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
IV.

9.

Pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un
izskatīšanas kārtība

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai projekta iesniedzēja pilnvarotā
persona (iesniedz pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus (1.un 2.pielikums).

10. Pieteikumu un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanu par līdzfinansējuma apmēru komisija
veic vienu reizi mēnesī un sagatavo atzinumu lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikumu.
Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
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11. Pieteikumu izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Komisija katram projekta
iesniedzējam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz
atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma
apmērus. Atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
11.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
projekta iesniedzējs un tā pilnvarotā persona atbilst šo saistošo noteikumu prasībām;
11.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti,
kā arī projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst šo saistošo noteikumu
prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
12. Ja komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu
atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt
paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek
pierādīta, komisija, aprēķinot līdzfinansējuma apjomu, var izslēgt neatbilstošās izmaksas.
13. Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir tiesības pieprasīt no
pilnvarotās personas papildu informāciju. Pilnvarotajai personai komisijas pieprasītā papildu
informācija jāsniedz komisijas norādītajā termiņā.
14. Ja komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam
gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim
mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamajā gadā) līdzekļi.
15. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
16. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pašvaldību jānoslēdz 15 dienu laikā no
paziņošanas brīža. Ja projekta iesniedzēja kavējuma dēļ noteiktajā laikā līgums nav noslēgts,
projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu.
V.

Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība

17. Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem
līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
18. Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz dokumenti,
kas apliecina veicamos darbus un to izmaksas, atbilstoši veiktās iepirkuma procedūras
rezultātiem.
19. Līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minēto izmaksas
pamatojošie dokumenti līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
un/vai atjaunošanas pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam.
20. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas
pamatotību pieņem komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu
saņemšanas.
21. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un
dokumentus.
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22. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem
sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un
normatīvo aktu noteikumiem.
23. Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām
izmaksām konstatē atšķirības, komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
24. Ja komisija konstatē, ka netiek īstenoti pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas
pasākumi, līdzfinansējums ir jāatmaksā pašvaldības budžetā.
25. Ja pēc pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanas projekta iesniedzējs pieņem
lēmumu atteikties no energoefektivitātes īstenošanas, tad pašvaldības piešķirtais finansējums
pilnā apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.
VI.

Noslēguma jautājums

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

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 21.p.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā
Pavasara atkušņa laikā uz pašvaldības ceļiem veidojas situācijas, kad ceļi kļūst
neizbraucami, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas bedres.
Lai novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai un novērstu pašvaldības ceļu masveida
sabrukumu klimatisko apstākļu dēļ, nepieciešams ierobežot smagsvara transporta kustību uz
noteiktiem pašvaldības ceļiem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par autoceļiem” 5.panta otro daļu,
15.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”
2.1.un 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierobežot smagsvara transporta satiksmi Bauskas novada pašvaldības autoceļiem
2016.gada pavasara periodā no 2015.gada 10.marta līdz 2016.gada 10.maijam saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai sagatavot
dokumentus un organizēt Bauskas novada pašvaldības ceļu apsekošanu un satiksmes
organizēšanu transporta kustības ierobežojumu laikā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: pašvaldības autoceļu saraksts, kuriem nepieciešami transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumi uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Bauskas novada domes 25.02.2016.lēmumam
„Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem
Bauskas novada teritorijā”
Pašvaldības autoceļu saraksts, kuriem nepieciešami transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumi
Pagasta
pārvalde

Ceļa
šifrs

Autoceļa nosaukums

Posma
garums

Brunava
Brunava
Brunava
Brunava
Ceraukste
Ceraukste

A3
A4
B8
C1
A3
B1

Ceraukste
Code

B5
A1

Code
Code

B11
B12

Code

B13

Dāviņi
Dāviņi
Īslīce
Īslīce
Īslīce

A1
A3
A6
B7
B11

Īslīce
Mežotne

B16
B33

Mežotne
Mežotne
Mežotne

B43
B44
B52

Vecsaule
Vecsaule
Vecsaule

A2
A6
A14

Ērgļi-Saules
Lejas -Valteķi-Bardžūni
Tunkūni-Aleksandrīna
Brunava-Karjers-Teņi
Griķu skola-Čugas-Dane
A7-Ziedoņi-Kociņi Bērziņi
Janeikas-Bajāri
A7 šoseja-Rotkalni-A7
šoseja
Vizbulītes -Klidziņi
Riekstiņi-Strautnieki Bauskas -Vecsaules šoseja
Vecumnieku šoseja Kugas
Dāviņi -Duduri
Stīnūži -Lambārtes kalte
Jūriņas -Padegas
Taubenieki - Liepas
Pļavnieki -Mellupes Mālaiņi
Ieviņas -Āboliņi
Bērzu muiža -Ciņi –
Internātvidusskola
Katrīnas (Codes rob.)-Lāči
Mežotne-Bajāri
InternātvidusskolaMežastrautnieki
Vidiņi -Vecsaules skola
Zvineļi-Kūdra
Mazerķeni-Rūtiņas
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0.00-2.59
0.00-4.19
0.00-5.24
0.00-1.38
0.00-3.96
0.00-5.51

Ierobežojuma
veids
tonnas
10
10
10
10
10
10

Datums, no
kura
ierobežota
satiksme
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-1.22
0.00 -9.84

10
10

10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-2.68
0.00- 1.50

10
10

10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-1.77

10

10.03.2016.

0.00-5.78
0.00-4.36
0.00-10.22
0.00-3.36
0.00-4.06

10
10
10
10
10

10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-2.07
0.00-3.70

10
10

10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-9.36
0.00-2.96
0.00-2.82

10
10
10

10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.

0.00-3.55
0.00-1.03
0.00-3.80

10
10
10

10.03.2016.
10.03.2016.
10.03.2016.
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prot.Nr.4, 22.p.

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Elejas ielas Bauskā
seguma atjaunošana” īstenošanai
2014.gada pavasarī Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas speciālisti
apsekoja Bauskas novada pašvaldības tranzītielu – Elejas ielu, kura ir valsts reģionālā autoceļa
P103 Dobele-Bauska (no km 71,480 līdz km 72,885) 1,408 km garš posms, un konstatēja, ka
minētā iela ir sliktā stāvoklī un rada draudus satiksmei. Ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra
reģiona Bauskas nodaļu tika noslēgts līgums Nr.12//1.5/2014 par Elejas ielas vizuālo novērtēšanu.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļa veica asfaltētā seguma vizuālo
apsekošanu un seguma novērtējuma sagatavošanu ar bojājumu reģistrāciju atbilstoši VAS
„Latvijas Valsts ceļi” procedūrai Nr.PR/A3-1 „Asfaltēto segumu inspekcija”, kā arī izsniedza
vizuālās novērtēšanas aktu, kurā norādīja, ka tranzītielu asfaltbetona seguma stāvoklis atbilst
vērtējumam „slikts”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 40.1.apakšpunktu,
projekta iesniegumam pievienojams pašvaldības lēmums par līdzdalību projekta īstenošanā un
pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā
nodrošināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu”, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības nepieciešamo līdzfinansējumu, tai skaitā 20 % no
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta un pārējo no aizņēmuma Valsts kasē vai
kredītiestādē, projekta „Elejas ielas Bauskā seguma atjaunošana” īstenošanai.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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prot.Nr.4, 23.p.

Par iepirkuma komisijas izveidi autoceļa P103 „Dobele-Bauska” posma
Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) posma 71,480 – 72,885 km
atjaunošanas iepirkumu veikšanai
Bauskas novada pašvaldība 2016.gada 5.februārī ir saņēmusi Satiksmes ministrijas vēstuli
(reģ.Nr.3-14.8/488), kurā informēts, ka 2016.gadā ir ieplānoti finanšu līdzekļi 341 000 euro
apmērā autoceļa P103 Dobele-Bauska posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) 71,480
– 72,885 km atjaunošanas līdzfinansējumam. Līdzfinansējuma saņemšanai Satiksmes ministrija ir
izvirzījusi prasību projekta iepirkuma komisijā iekļaut VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvi Centra
reģiona Bauskas nodaļas vadītāju Dzintaru Dzeni.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas noteic, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba
grupās, un ievērojot Satiksmes ministrijas 2016.gada 3.februāra vēstulē norādītās prasības,
Bauskas novada dome nolemj:
ar autoceļa P103 „Dobele-Bauska” posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) posma
71,480 – 72,885 km atjaunošanu saistīto iepirkumu veikšanai izveidot iepirkuma komisiju 6
locekļu sastāvā:
Inga Abu-Dema – Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļas speciāliste,
Laima Berga – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas projektu vadītāja
inženierbūvēs,
Dzintars Dzenis – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļas vadītājs,
Agita Eglinska – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženiere,
Andris Rācenis – Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītājs,
Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.X,
Strautnieku ielā 5, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts S.D. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr. X, Strautnieku ielā 5, Bauskā.
Izskatot S.D. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X dzīvojamā mājā
Strautnieku ielā 5, Bauskā ar platību 29,1 m². Dzīvoklis ir izīrēts S.D. un ar viņu ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniecei nav īres un komunālo maksājumu parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, Strautnieku ielā 5, Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 29,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 714 m², 291/4815 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.X, Strautnieku
ielā 5, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 29,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 714 m², 291/4815 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. X,
„Saulstari”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts D. A. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, „Saulstari”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot D.A. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000378208 24 Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis
Nr.X, „Saulstari”, Vecsaules pagastā ar platību 54,2 m². Dzīvoklis izīrēts D.A. un ar viņu ir
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Īrniece ir izteikusi vēlmi īrēto dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.X, „Saulstari”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 54,2 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, ar platību 2488 m²,
542/15275 domājamās daļas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.

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 25.februārī

prot.Nr.4, 26.p.

Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.februārī saņemts Genādija Krasņikova
iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Genādija Krasņikova iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 16” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 006
ir 42 dzīvokļu īpašumi un 38 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,5079 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 002 0174). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Mājas pārvaldnieks un
dzīvokļu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 0,5079 ha platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā nodošanas un
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī saņemts Ineses Straujās iesniegums par
dzīvojamās mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Ineses Straujās iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 21” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 002 0175 002
ir 32 dzīvokļu īpašumi un 31 dzīvoklis privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,3865 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 002 0175). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Mājas pārvaldnieks un
dzīvokļu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0175 0,3865 ha platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā nodošanas un
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dienesta dzīvokli „Salnas” – x, Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 19.janvārī saņemts Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” pedagoģes A.V. iesniegums ar lūgumu izīrēt dienesta
dzīvokli „Salnas”–X, Vecsaule , Vecsaules pag. uz darba attiecību laiku.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, kas paredz, ka dienesta
dzīvojamās telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta
dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku,
26.panta otro daļu, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku
par trim gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku
nodod lietošanā dienesta dzīvokli, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” pedagoģei
A.V., personas kods xxxx, dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”–X, Vecsaule , Vecsaules pag.,
Bauskas nov. (kadastra apzīmējums 40920020305001016).
2. Dienesta dzīvokļa īres līgumu noslēgt līdz 2016.gada 31.augustam ar pirmtiesībām uz dienesta
dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, ja darba attiecības turpinās.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”–X, Vecsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.V..
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Liepu iela 5 – X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts E.L., deklarētā dzīvesvieta: Liepu iela 5–X, Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Liepu iela 5–X,
Rītausmas, Īslīces pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Īslīces ūdens”
27.01.2016. izziņa Nr.7 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot E.L. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
E.L. īrē dzīvokli Liepu iela 5–X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Liepu iela 5–X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
Dzīvojamās telpas Liepu iela 5–X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
2.2.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei E.L. 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 Liepu iela 5–X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar E.L., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 28. februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklim
viena mēneša laikā veikt grozījumus ar E.L. 01.07.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas
Liepu iela 5–X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas
„Īslīči” –X, Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts O.T. iesniegums ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa
statusu īrētajam pašvaldības dzīvoklim „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov., jo viņam piešķirts
trūcīgās personas statuss.
Izskatot O.T. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
O.T. īrē pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov.;
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, O. T. ir piešķīrusi trūcīgās personas statusu uz laiku
līdz 2016.gada 29.februārim;
saskaņā ar 2015.gada 4.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas „Īslīči”–X, Īslīces pag.,
Bauskas nov. īres līgumu tā kopējā platība ir 18,5 m2 .
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
trešo daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta
noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaņā ar
Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”
2.1.apakšpunktu, ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai
(ģimenei) – rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību
trūcīgās personas (ģimenes) statusam; 3.1.apakšpunktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt
dzīvoklim, kura kopējā platība, kurā dzīvo vairākas personas, 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2
uz katru nākamo personu; likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres
līguma pamata; šā panta otro daļu, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli; minētā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā
dzīvokļa īres līgumu slēdz rakstveidā, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas
nov.
2. Izbeigt 04.09.2015. noslēgto dzīvojamās telpas „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar O. T. 2016.gada 1.martā.

3. Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov. (dzīvojamā telpa
Nr.X dzīvoklī „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov., telpas platība 18,5 m2 un koplietošanā
dzīvokļa palīgtelpas 31,0 m2 (pēc dzīvokļa plāna telpas Nr.2, 3, 4, 6), īres līgumu O.T.,
personas kods xxxx, uz laiku līdz 2016.gada 31.augustam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
noslēgt sociālās dzīvojamās telpas „Īslīči”–X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu ar O.T..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 18.septembrī ar S.K. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 20.janvārī saņemts S.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
S.K. ģimene īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma beigu termiņš ir 2015.gada 31.decembris;
S.K. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016. gada 30.aprīlim;
īrniecei S.K. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 1928,25 EUR. Saskaņā ar 2016.gada 19.janvāra noslēgto vienošanos tiek
veikti papildu ikmēneša maksājumi 40,17 EUR. Līdz 2015.gada 30.septembrim ar S.K. bija
noslēgta vienošanās par ieturējumiem no darba samaksas.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar S.K., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” sociālā
dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar S.K. noformēt ar
rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Dārza iela 9 – X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts V.S., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Dārza
iela 9-X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte G.S. mirusi.
Izskatot V.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov. īrniece G.S. mirusi 2016.gada 7.janvārī;
V.S. iemitinājies un dzīvesvietu Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov. deklarējis
2008.gada 17.augustā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „VIDES SERVISS” 13.01.2016. izziņa
Nr.1-5/4 „Par īres dzīvokļa Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov. maksājumiem” apliecina, ka
minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar V.S.,
personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma noteikumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela 9–X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar
V.S.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Salātu ielā 18 – X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15.decembrī saņemts V.R., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Salātu iela 18–X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Salātu
iela 18–X Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu. Tēvs V.R., kas ir dzīvokļa īrnieks, ir ilgstošā
prombūtnē, tādēļ izveidojies īres maksas un maksas par dzīvokļa lietošanu parāds.
Izskatot V.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Salātu ielā 18–X, Bauskā, Bauskas nov. īrnieks ir V.R. tēvs V.R.;
V.R. dzīvesvietu Salātu ielā 18-X, Bauskā, Bauskas nov. deklarējis 1996.gada 29.martā;
no Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 02.12.2015.
izziņas Nr.11.12/90 „Paziņojums par nenokārtotām maksājumu saistībām” redzams, ka V.R. īres
maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir 2929,23 EUR apmērā.
V.R. ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES SERVISS” 2015.gada
15.decembrī noslēguši vienošanos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas parāda samaksas grafiku.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, ka pilngadīgs ģimenes
loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu
iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs
mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā 18–X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar V.R.,
personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā 18–X Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu ar V.R.
Domes priekšsēdētājs
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Par sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 29.novembrī ar I.Ķ. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Codē, Codes
pag., Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 1.februārī saņemts I.Ķ. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
I.Ķ. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. Sociālā
dzīvokļa īres līguma termiņš beidzies 2015.gada 31.decembrī.
I.Ķ. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2016. gada 2.februārī īrniekam I.Ķ. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds – 410,88 EUR. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes
pagasta pārvalde” un I.Ķ. 31.07.2015. noslēguši vienošanos par parāda samaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar I.Ķ., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar
I.Ķ. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”–X, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.janvārī saņemts L.Z., deklarētā dzīvesvieta:
„Ērgļi 6”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās
telpas „Ērgļi 6”–X, Ērgļi, Brunavas pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” 25.01.2016. izziņa Nr.3-9/4 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot L.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
L.Z. īrē dzīvokli „Ērgļi 6”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Ērgļi
6”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
Dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
3.1.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei L.Z. 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 „Ērgļi 6”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar L.Z., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar L.Z. 03.12.2012. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”-X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Ceplis 5” – X, Mežotnes pagastā īres līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.Z., deklarētā dzīvesvieta „Ceplis 5”–X, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 5”–X,
Ceplis, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada 29.februārī.
Iesniegumam pievienota:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 03.02.2016. izziņa Nr.1-5/17
„Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot V.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.Z. ģimene īrē dzīvokli „Ceplis 5”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas „Ceplis 5”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2016.gada 29.februārim.
Dzīvojamās telpas „Ceplis 5”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei V.Z. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 5”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar V.Z., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 28. februārim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar V.Z. 01.09.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Ceplis 5”–X, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Ceplis 13” – X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., deklarētā dzīvesvieta: „Ceplis 13”–X, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 13”–X,
Ceplis, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2014.gada 30.aprīlī.
Iesniegumam pievienota:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 20.01.2016. izziņa
Nr.1-5/12 „Par komunālajiem maksājumiem”;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S. 14.01.2016.
līguma 2/2015 „Par dzīvokļa komunālo maksājumu parāda atmaksu” kopija;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S. 14.01.2016.
līguma 1/2016 „Par dzīvokļa īres maksājumu parāda atmaksu” kopija.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.S. ģimene īrē dzīvokli „Ceplis 13”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas „Ceplis 13”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2014.gada 30.aprīlim.
Dzīvojamās telpas „Ceplis 13”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāds ir 246,41 EUR. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S.
starpā 14.01.2016. noslēgtas vienošanās „Par parāda atmaksu”.
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 „Ceplis 13”–X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar A.S., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30. aprīlim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam N.Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar A.S. 02.01.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Ceplis 13”–X, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu „X”, Codes pagastā
Bauskas novada dome 2014.gada 30.janvārī pieņēma lēmumu „Par sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu”. Ar šo lēmumu tika nolemts uzsākt nekustamā
īpašuma „Kaudzītes”, Codes pagastā, kadastra Nr.4052 009 0148, sastāvā esošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4052 008 0025 sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību uz kuras atrodas
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās sadzīves kanalizācija notekūdeņu attīrīšanas būves
un iekārtas. Nekustamā īpašuma sadalīšanas rezultātā tika izveidots jauns nekustamais īpašums
„x”, Codes pagastā, kadastra Nr. 4052 008 0042, kas sastāv no zemes vienības 2,95 ha platībā,
kadastra apzīmējums xxxx. Nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā īpašniece ir Ž.F.
Uz nekustamā īpašuma „X” atrodas Bauskas novada pašvaldības būvju īpašums
„Konstrukcijas”, kadastra Nr.4052 508 0005.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts AS „Auditorfirma Invest-Rīga” nekustamā īpašuma
„X”, Codes pagastā novērtējums. Atbilstoši vērtējumam nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā,
kadastra Nr. 4052 008 0042, tirgus vērtība pēc stāvokļa 2015.gada 3.novembrī noteikta 20 700
EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atlīdzību 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro) apmērā Ž.F. par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā, kadastra Nr.
xxxx, uz kura atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas.
2. Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma „x”,
Codes pagastā atsavināšanu no Ž.F. par atlīdzību 20 700 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi
simti euro).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta trešo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Draudzības iela X”, Jauncode, Codes pagastā
Nekustamais īpašums „Draudzības iela X”, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4052 009 0182, sastāv no zemes vienības 0,4684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009
0182 un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumiem 4052 009 0182 001 ar
astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.539 nekustamais īpašums „Draudzības iela X”, kadastra Nr. 4052 009 0182,
reģistrēts uz Codes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.1, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 715/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.539-1 pieder J.M.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.2, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 534/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-2 pieder V.P.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.3, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 717/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-3 pieder V.T. un O.Z.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.4, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 564/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-4 pieder A.I.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.5, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 718/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-5 pieder E.F.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.6, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 564/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-6 pieder D.S.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.7, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 716/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-7 pieder M.C. un S.C.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X”, dz.8 mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 568/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-8 pieder S.S.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.9, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 722/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-9 pieder I.Z.

Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.10, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 534/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-10 pieder I.L.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.11, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 715/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-11 pieder V.K.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.12, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 568/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-12 pieder A.T.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.13, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 720/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-13 pieder G.T.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.14, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 546/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-14 pieder U.F.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.15, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 719/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-15 pieder V.Z.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.16, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 558/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-16 pieder S.S.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.17, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 724/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-17 pieder V.S.
Dzīvojamā mājā „Draudzības iela X” esošais dzīvoklis „Draudzības iela X” dz.18, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,4684 ha platībā 541/11480 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 539-18 pieder I.P.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Draudzības iela X”, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0182, ir
izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības
tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo „Draudzības iela X”, Jauncode ,Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 009 0182.

Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Codes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, sastāv no zemes
vienības 0,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkām uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumiem xxxx ar diviem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkām – garāžas ar kadastra
apzīmējumu xxxx un šķūņa ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 100000155043 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. xxxx, reģistrēts uz Codes
pagasta padomes vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X” dz.1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,55 ha
platībā 911/1341 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000155043-1 pieder E.L.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X” dz.2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,55 ha
platībā 430/1341 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000155043-2 pieder J.M.
Tā, kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. xxxx pilnībā pieder E.L. un J.M., tad
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198 iznomāšanu
Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/377), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi-1”, kadastra Nr.4092 002 0025, zemes vienību 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Lielstrautiņi-1”, kadastra Nr.4092 002 0025, kas sastāv no zemes
vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198 saskaņā ar Vecsaules pagasta
padomes 2007.gada 21.marta lēmumu „Par zemes nomas līguma noslēgšanu” ir piekrītošs
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 25.janvāra līdz 2016.gada 8.februārim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600, juridiskā adrese:
„Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi-1”, kadastra
Nr.4092 002 0025, zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2016. 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 zemnieku saimniecību „Eriņi” 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.janvārī saņemts J.V. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.xxxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00548211;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx sastāv no zemes vienības 1,27 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx;
ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu,
nosaukuma piešķiršanu.” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxx ir starpgabals.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
J.V. 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”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 1,27 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 pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”
Vecsaules pagastā
Nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,1401 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās
– dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums xxxx) ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000297077 nekustams īpašums „Pīlādži”, kadastra Nr.xxxx, reģistrēts uz
Vecsaules pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Vecsaules pagasta
pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „x” esošais dzīvoklis „x”-1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,1401 ha
platībā 482/1078 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002970771 pieder L.B..
Dzīvojamā mājā „x” esošais dzīvoklis „x”-2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,1401 ha
platībā 596/1078 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002970772 pieder A.D.
Tā kā nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.xxxx, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„x”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „x”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.xxxx.

Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”
Vecsaules pagastā
Nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās –
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums xxxx) ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.440 nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, reģistrēts uz Vecsaules pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Vecsaules pagasta pašvaldības finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,29 ha platībā
756/1155 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4401 pieder F.K..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,29 ha
platībā 399/1155 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4402 pieder F.K..
Tā kā nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.xxx, pilnībā pieder iepriekš minētajai fiziskajai
personai, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„X”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.xxx.

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 25.februārī

prot.Nr.4, 45.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Dāviņu pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.februārī saņemts L.O. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00548207,
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx sastāv no zemes vienības 1,29 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx.
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 vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx Dāviņu pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx,
piekritību un lietošanas mērķa noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
xxxxx ir starpgabals.
L.O. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
xxxxx 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”, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 1,29 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”, Dāviņu pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.janvārī saņemts I.V. pilnvarotās personas J.Ķ.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxxx,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00552186;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,68 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxx;
I.V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2007.gada 21.novembrī I.V. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Dāviņu pagasta
pašvaldību par zemes vienības 0,5 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”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,68 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.

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

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 25.februārī

prot.Nr.4, 47.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”
Dāviņu pagastā
Nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxxx,
sastāv no zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās – dzīvojamās
mājas (būves kadastra apzīmējums xxxx) ar trijiem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000165531 nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, reģistrēts uz Dāviņu
pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Dāviņu pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,7 ha platībā
496/2020 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000001655311 pieder B.M.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,7 ha platībā
882/2020 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000001655312 pieder L.J.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-3, mājai piesaistītā zemesgabala 0,7 ha platībā
642/2020 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000001655313 pieder N.Z.
Tā kā nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„X”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”
Dāviņu pagastā
Nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxxx,
sastāv no zemes vienības 0,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās – dzīvojamās
mājas (būves kadastra apzīmējums xxxx) ar trīs dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.139 nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, reģistrēts uz Dāviņu pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Dāviņu pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,61 ha platībā
507/1558 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1391 pieder M.M.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,61 ha
platībā 600/1558 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1392 pieder M.M.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”-3, mājai piesaistītā zemesgabala 0,61 ha platībā
451/1558 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1393 pieder M.M.
Tā kā nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.xxxx, pilnībā pieder iepriekš minētajai
fiziskajai personai, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„X”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0082 Dāviņu pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/279), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Čagas”, kadastra Nr.4056 003 0089, zemes vienību 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 003 0082.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Čagas”, kadastra Nr.4056 003 0089, kas sastāv no zemes vienības
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0082 saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes
2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nomas zemes „Sofijas” piekritību” ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 25.janvāra līdz 2016.gada 8.februārim tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā
„Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600, juridiskā adrese:
„Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Čagas”, kadastra Nr.4056 003
0089, zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0082 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2016. 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 zemnieku saimniecību „Eriņi” 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

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Bauskā
2016.gada 25.februārī

prot.Nr.4, 50.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090
Dāviņu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/161), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Sofijas”, kadastra Nr.4056 003 0082, zemes vienību 3,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Sofijas”, kadastra Nr.4056 003 0082, kas sastāv no zemes vienības
3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090, saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes
2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nomas zemes „Sofijas” piekritību” ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 15.janvāra līdz 2016.gada 29.janvārim tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Zemes vienība 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090 ir aizaugusi un
pārpurvojusies.
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 zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600, juridiskā adrese:
„Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Sofijas”, kadastra Nr.4056 003
0082, zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2016. 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 zemnieku saimniecību „Eriņi” 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

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par zemesgabala daļas Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.februārī saņemts SIA „Bauskas Tirgotājs”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabalu Rātslaukumā un Plūdoņa ielā 24,
Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Izskatot SIA „Bauskas Tirgotājs” iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Rātslaukums, Bauska, kadastra Nr.4001 004 0060, ir Bauskas novada
pašvaldībai piederošs zemesgabals ar platību 7678 m². Zemesgabala daļa ar platību 540 m² bija
iznomāta SIA „Bauskas Tirgotājs” tās īpašumā esošās veikala ēkas, būves kadastra apzīmējums
4001 004 0060 002, uzturēšanai un apsaimniekošanai. Zemes nomas līguma termiņš beidzies.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.2., 7.2.apakšpunktu un 7.2punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līguma termiņu ar SIA „Bauskas Tirgotājs” par
zemesgabala daļas ar platību 540 m² Rātslaukumā, Bauskā iznomāšanu uz laiku līdz
2018.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 28 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemesgabala daļas Plūdoņa ielā 24, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.februārī saņemts SIA „Bauskas Tirgotājs”
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabalu Rātslaukumā un Plūdoņa ielā 24,
Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Izskatot SIA „Bauskas Tirgotājs” iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Plūdoņa iela 24, Bauska, kadastra Nr.4001 003 0117, ir Bauskas
novada pašvaldībai piederošs zemesgabals ar platību 1445 m². Zemesgabala daļa ar platību 1065
m² bija iznomāta SIA „Bauskas Tirgotājs” tās īpašumā esošās veikala ēkas, būves kadastra
apzīmējums 4001 003 0117 005, uzturēšanai un apsaimniekošanai. Zemes nomas līguma termiņš
beidzies.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.2. un 7.2. apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līguma termiņu ar SIA „Bauskas Tirgotājs” par
zemesgabala daļas ar platību 1065 m² Plūdoņa ielā 24, Bauskā iznomāšanu uz laiku līdz
2018.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.4, 53.p.

Par zemesgabala daļas Dārza ielā 7, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.februārī saņemts SIA „Veselība” iesniegums ar
lūgumu izskatīt jautājumu par zemesgabala Dārza ielā 7, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Izskatot SIA „Veselība” iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Dārza iela 7, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0101, ir Bauskas novada
pašvaldībai piederošs zemesgabals ar platību 24074 m². Zemesgabala daļa ar platību 402 m² bija
iznomāta SIA „Veselība” tās īpašumā esošo ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai. Zemes nomas
līguma termiņš beidzies.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.2., 7.2.apakšpunktu un 7.2 punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līguma termiņu ar SIA „Veselība” par
zemesgabala daļas ar platību 402 m² Dārza ielā 7, Bauskā iznomāšanu uz laiku līdz
2020.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 28 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.4, 54.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļas
Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts A.S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. 65), kurā tiek lūgts iznomāt zemi 1210 m2 platībā no nekustamā īpašuma „Zaļā iela X”, Bauskā
ar apbūves tiesībām – bezkontakta automazgātuves būvniecībai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Zaļā iela X”, kadastra Nr.xxxx, reģistrēts Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.749. Īpašnieki: Bauskas novada pašvaldība
1799/2328 domājamās daļas un E.K. 529/2328 domājamās daļas.
Nekustams īpašums „Zaļā iela X”, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 7155 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 9.februāra līdz 2016.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā un
publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Nekustamā īpašuma „Zaļā iela X”, kadastra Nr.xxxx, kopīpašnieks rakstiski piekrīt nomas
līguma noslēgšanai ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem ar A.S. bezkontaktu automazgātuves
būvniecībai un uzturēšanai.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Iznomāt A.S., personas kods xxxx, deklarētās dzīvesvietas adrese: Dārza iela 18 – X
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Zaļā iela X”, kadastra Nr.xxxx,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļu 1210 m2 platībā ar apbūves tiesībām
saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2016. līdz 28.02.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A.S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu 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 xxxx
Bauskā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī saņemts M.M iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.24/199), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma Mēmeles iela X, kadastra Nr.xxxx,
zemes vienības daļu 300 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums Mēmeles iela X, kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības
13640 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000142781.
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 9.februāra līdz 2016.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā
un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas nav
izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības daļu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt M.M., personas kods xxxx, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag.,
Jauncode, Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma Mēmeles iela X, kadastra Nr.xxxx,
zemes vienības daļu 300 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2016. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar M.M. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.4, 56.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.februārī saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu
kalendāra nedēļu – sākot ar 2016.gada 14.martu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 40.panta pirmo daļu , 41.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu – no 2016.gada 14.marta līdz 2016.gada
20.martam.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa atvaļinājuma laikā pilda
domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

