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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2016.gada 26.jūlija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolotājai Anitai Borintai (personas kods XXXX) par profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. Pieteikuma iesniedzējs Bauskas Valsts ģimnāzija.
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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 2.p.

Par finansējuma piešķiršanu Regīnai Pironenai
Bauskas novada pašvaldībā 2016. gada 4.jūlijā saņemts Regīnas Pironenas iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1339), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules
veterānu čempionātā 64 lauciņu dambretē, kas no 2016.gada 24.augusta līdz 3.septembrim
norisināsies Bulgārijas pilsētā Kranevo. Atbilstoši 2016.gada 4.jūlija iesniegumam Pasaules
veterānu čempionāta izmaksas ir 468 euro, t.sk. dalības maksa, ceļa izdevumi un uzturēšanās
izdevumi.
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 Regīnai Pironenai finansējumu 250 euro apmērā, tai skaitā 60 euro uzturēšanās
izdevumu samaksai, 150 euro ceļa izdevumu samaksai un 40 euro dalības maksai Pasaules
veterānu čempionātā, kas notiks Bulgārijā pilsētā Kranevo no 2016.gada 24.augusta līdz
3.septembrim.
2.

Piešķirto finansējumu 250 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”’ budžeta finanšu līdzekļiem uz Regīnas Pironenas 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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 3.p.

Par Bauskas Tūrisma informācijas centra reglamenta saskaņošanu
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 11.1.2.apakšpunktu un Bauskas novada domes 2016.gada
30.jūnija lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā”, Bauskas novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas Tūrisma
informācijas centra reglamentu.
Pielikumā: Bauskas Tūrisma informācijas centra reglaments uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”
BAUSKAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA
REGLAMENTS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

Nr.2
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 75.panta otro daļu
I.

1.

2.

3.
4.

Vispārīgie jautājumi

Bauskas Tūrisma informācijas centrs (turpmāk – Bauskas TIC) ir Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācijas” (turpmāk - Iestāde) struktūrvienība, kas nodrošina tai
noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar šajā reglamentā noteikto kārtību.
Bauskas TIC savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,
tūrisma standartus un citus normatīvos aktus, Bauskas novada domes saistošos noteikumus un
lēmumus, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, Iestādes vadītāja – pašvaldības
izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka – rīkojumus, nodaļas reglamentu.
Bauskas TIC veic savus uzdevumus sadarbībā ar Iestādes citām struktūrvienībām, citām
pašvaldības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.
Bauskas TIC savu darbību veic Bauskas novada teritorijā.
Bauskas TIC organizatoriskā struktūra

II.

Bauskas TIC darbu vada un organizē Bauskas TIC vadītājs, kuru Iestādes nolikumā noteiktajā
kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Iestādes vadītājs.
6. Bauskas TIC darbiniekus Iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba
Iestādes vadītājs.
7. Bauskas TIC vadītājs un darbinieki savus pienākumus veic saskaņā ar amatu aprakstiem, kurus
apstiprina Iestādes vadītājs.
8. Bauskas TIC vadītāju tā prombūtnes laikā aizvieto ar Iestādes vadītāja rīkojumu norīkots Bauskas
TIC darbinieks.
9. Bauskas TIC sastāvā ir šādi darbinieki:
12.1. TIC vadītājs;
12.2. tūrisma organizators;
12.3. tūrisma organizators;
12.4. nama pārzinis.
10. Bauskas TIC adrese (atrašanās vieta): Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
5.

III.

Bauskas TIC mērķi un uzdevumi

11. Bauskas TIC mērķi:
11.1. informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību, konsultācijas tūristiem tūrisma
pakalpojumu izmantošanā Bauskas novadā, iespēju robežās Zemgalē, Latvijā;
11.2. veicināt tūristiem draudzīgas tūrisma vides veidošanu, iniciēt tūrisma attīstības un mārketinga
aktivitātes, izstrādāt tūrisma attīstības stratēģijas un plānus, apvienot tūrisma pakalpojumu

sniedzējus, veidojot sadarbību starp privāto un publisko sektoru, lai veicinātu tūrisma attīstību,
jaunu tūrisma produktu attīstību un Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību Latvijā
un ārvalstīs;
11.3. veicināt Bauskas rātsnama kā novada reprezentācijas un apskates objekta iesaisti tūrisma apritē.
12. Bauskas TIC funkcijas:
12.1. Bauskas TIC darbības nodrošināšana;
12.2. tūrisma informācijas un datu bāzes www.tourism.bauska.lv uzturēšana un atjaunošana;
12.3. tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultēšana un savstarpējās sadarbības veidošana;
12.4. tūrisma mārketinga un reklāmas aktivitāšu īstenošana Latvijā un ārvalstīs;
12.5. Bauskas novada tūrisma interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību un sabiedriskajās
organizācijās;
12.6. tūrisma attīstības stratēģiju izstrādāšana, īstenošana un tūrisma produktu veidošana un
īstenošana Bauskas novadā;
12.7. Bauskas rātsnama darbības nodrošināšana un iesaistīšana tūrisma apritē.
13. Bauskas TIC galvenie uzdevumi:
13.1. Bauskas TIC darbības nodrošināšanā:
13.1.1. nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu Bauskas TIC darbību atbilstoši LVS (Latvijas
standartiem) un citām kvalitātes zīmēm;
13.1.2. nodrošināt Bauskas TIC atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanu;
13.1.3. veicināt papildu pakalpojumu un pasākumu pieejamību Bauskas TIC;
13.1.4. pilnveidot un nodrošināt Bauskas TIC materiāli tehnisko bāzi ar inovatīvām tehnoloģijām un
materiāliem;
13.1.5. veicināt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi;
13.2. tūrisma informācijas jomā:
13.2.1. regulāri veikt tūrisma informācijas vākšanu, apkopošanu un aktualizēšanu par Bauskas
novadu;
13.2.2. sniegt informāciju klātienē, pa telefonu, e-pastu un pastu par novada tūrisma piedāvājumiem
tūristiem, tūrisma firmām, iestādēm un organizācijām;
13.2.3. regulāri ievadīt un atjaunot datus www.tourism.bauska.lv par Bauskas novada tūrisma
iespējām;
13.2.4. nodrošināt kvalitatīvas un aktuālas informācijas un saturu pieejamību elektroniskajos
plašsaziņas līdzekļos (Facebook, Draugiem, Twitter u.c.) Bauskas novada tūrisma iespēju
popularizēšanai;
13.2.5. regulāri sagatavot un sniegt iedzīvotājiem, presei, citiem masu informācijas līdzekļiem,
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem informāciju par Bauskas novada tūrisma
piedāvājumiem un aktualitātēm;
13.3. darbā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem:
13.3.1. sniegt konsultācijas Bauskas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par tūrisma attīstības
jautājumiem un tendencēm novadā, reģionā, valstī;
13.3.2. veikt Bauskas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju un apskates objektu pakalpojumu
apsekošanu un kvalitātes kontroli;
13.3.3. vienreiz gadā apkopot tūrisma statistiku par Bauskas novada tūrisma objektiem;
13.3.4. uzturēt un nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar Bauskas novada tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem;
13.3.5. organizēt informatīvās sanāksmes, seminārus par tūrisma jautājumiem;
13.3.6. veicināt izglītojošo darbu tūrisma uzņēmējdarbības un mārketinga jomā;
13.3.7. sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem veidot jaunus tūrisma produktus;
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13.4. tūrisma mārketingā:
13.4.1. veidot pozitīvu Bauskas novada tūrisma tēlu un veikt kvalitatīva, ilgtspējīga tūrisma
piedāvājuma mārketingu un Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību Latvijā un
ārvalstīs;
13.4.2. sagatavot un izplatīt dažāda veida informatīvos, reprezentācijas materiālus par tūrisma
iespējām un tūrisma produktiem Bauskas novadā, koordinēt to veidošanu;
13.4.3. piedalīties vietējās un starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, darba semināros;
13.4.4. organizēt žurnālistu un tūrisma operatoru vizīšu pieņemšanu Bauskas novada tūrisma
piedāvājuma kā vienota tūrisma galamērķa reklamēšanai;
13.4.5. piedalīties citās reģionāla rakstura mārketinga aktivitātēs, popularizējot Bauskas novada
tūrisma piedāvājumu;
13.5. tūrisma sadarbības veidošanā:
13.5.1. pārstāvēt Bauskas novada tūrisma intereses Zemgales Plānošanas reģiona tūrisma darba grupā,
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentā, Zemgales Tūrisma
asociācijā u.c. institūcijās;
13.5.2. sniegt konsultācijas un informatīvo atbalstu Bauskas novada domei, pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām, institūcijām un organizācijām ar tūrismu saistītu projektu sagatavošanā,
kā arī iesaistīties šo projektu izstrādē un realizēšanā;
13.5.3. uzturēt sakarus tūrisma jomā ar Bauskas novada sadraudzības pilsētām, projektu partneriem,
kā arī iesaistīties jaunu kontaktu veidošanā;
13.5.4. iepazīties ar citu pašvaldību un valstu pieredzi tūrisma attīstības veicināšanā un mārketingā;
13.5.5. veidot sadarbību ar citiem sektoriem – lauksaimniekiem, amatniekiem, mājražotājiem,
kultūras un sporta iestādēm, nevalstiskām organizācijām kopīgu tūrisma produktu radīšanā
un mārketingā;
13.5.6. sadarboties ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldībām vienota tūrisma
galamērķa reklamēšanā;
13.6. tūrisma plānošanas un produktu attīstības jomā:
13.6.1. savas kompetences ietvaros izstrādāt Bauskas novada tūrisma attīstības dokumentus un
budžeta ietvaros nodrošināt to īstenošanu, kā arī piedalīties citu ar tūrismu saistītu dokumentu
izstrādē novadā, reģionā, valstī;
13.6.2. apzināt, izpētīt, analizēt esošo un potenciālo tūrisma resursu, veikt tūrisma pētījumus;
13.6.3. izstrādāt tūrisma produktus un maršrutus, iniciējot sadarbību starp tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem;
13.6.4. organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas veicina Bauskas novada tēla popularizēšanu
nacionālā un starptautiskā līmenī un sekmē tūrisma jomas attīstību;
13.6.5. Bauskas rātsnama darbības nodrošināšanā:
13.6.5.1. koordinēt rātsnamā notiekošo pasākumu (laulību ceremoniju, ekskursiju, reprezentācijas
pasākumu u.c.) grafiku un sagatavot telpas rātsnamā rīkotajiem pasākumiem;
13.6.5.2. nodrošināt rātsnama saimniecisko jautājumu risināšanu un koordinēšanu;
13.6.5.3. nodrošināt rātsnama ekspozīciju „Sver un mēri Bauskā” un „Rātsnama interjeru
ekspozīcija” pieejamību tūristiem un iekļaušanu tūrisma apritē, veicot mārketinga aktivitātes;
13.6.5.4. organizēt un veicināt dažādu reprezentācijas un izglītojošu kultūras un mākslas pasākumu
piesaisti Bauskas rātsnamam.
IV.

Bauskas TIC darbības formas un metodes

14. Bauskas TIC darba laiks:
14.1. no 1.oktobra līdz 30. aprīlim: darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, sestdienās un
svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00;
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14.2. maijā un septembrī: darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, sestdienās un svētdienās no
plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
14.3. no 1.jūnija līdz 31.augustam: darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, sestdienās un
svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
14.4. Bauskas TIC ir slēgts 1.janvārī, Lieldienās, 1.maijā, 23., 24.jūnijā, 18.novembrī, 25., 26. un 31.
decembrī, pārējās svētku dienās strādā pēc brīvdienu grafika;
14.5. pirms svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu;
14.6. darbinieki pārtraukumu darbā izmanto, savstarpēji vienojoties, laikā no plkst. 11.30 līdz plkst.
13.30;
14.7. Bauskas TIC darbinieki strādā pēc Bauskas TIC vadītāja apstiprināta grafika.
15. Bauskas TIC mutisku informāciju sniedz bez maksas.
16. Bauskas TIC sniedz maksas pakalpojumus pēc cenrāža, ko apstiprinājusi Bauskas novada dome,
kā arī saimnieciskās darbības veidā veic suvenīru tirdzniecību, kas nepieciešama Bauskas novada
pašvaldības funkciju īstenošanai un darbības nodrošināšanai.
17. Pēc Bauskas TIC priekšlikuma Iestāde slēdz līgumus ar komersantiem par tūrisma pakalpojumu,
tūrisma literatūras, brošūru, tūrisma karšu, pastkaršu, suvenīru u.c. ar tūrismu saistītas atribūtikas
pārdošanu un realizāciju.
18. Bauskas TIC saimnieciskās darbības veidā pārdod tūrisma literatūru, brošūras, tūrisma kartes,
pastkartes, suvenīrus, kas saistīti ar tūrismu, ar tūrismu saistītu atribūtiku un citus tūrisma
pakalpojumus, kas nepieciešami Bauskas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un darbības
nodrošināšanai.
19. Bauskas TIC savu uzdevumu veikšanai var organizēt sanāksmes, ierosināt izveidot darba grupas.
20. Bauskas TIC organizē sadarbību tūrisma jomā ar valsts, pašvaldību institūcijām, sabiedriskām
organizācijām, komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
V.

Bauskas TIC finanšu līdzekļi

21. Bauskas TIC finanšu avoti:
21.1.1. asignējumi atbilstoši tāmei no Bauskas novada pašvaldības budžeta un citu pašvaldību
budžetiem;
21.1.2. līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumu sniegšanas klientiem, uzcenojuma un komisijas
maksas par Bauskas TIC pārdotajām precēm (reglamenta 16. – 18.p.);
21.1.3. vietējo un ārvalstu projektu piesaistītie līdzekļi.
22. Bauskas TIC līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Bauskas TIC budžeta tāmēm.
VI.

Bauskas TIC tiesības un pienākumi

23. Bauskas TIC ir tiesības:
23.1. pieprasīt un saņemt no Bauskas novada pašvaldības institūcijām (pagastu pārvaldēm un citām
pašvaldības iestādēm), Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām Bauskas TIC
uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
23.2. iesniegt Iestādes vadītājam priekšlikumus par Bauskas TIC darba un dokumentu pārvaldības
pilnveidošanu;
23.3. piedalīties un organizēt apmācību seminārus Bauskas TIC kompetences jautājumos;
23.4. iesniegt Bauskas novada domei un citām pašvaldības un valsts institūcijām priekšlikumus,
iesniegumus saistībā ar tūrisma attīstības jautājumiem un TIC darbību, to iepriekš saskaņojot
ar Iestādes vadītāju;
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23.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Bauskas novada tūrisma intereses novadu pašvaldībās,
Zemgales Plānošanas reģiona tūrisma darba grupā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Tūrisma departamentā, Zemgales Tūrisma asociācijā „Lattūrinfo” u.c. institūcijās;
23.6. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs par
tūrisma attīstības jautājumiem;
23.7. sagatavot, iesniegt un vadīt ar tūrismu saistītus projektus, kā arī koordinēt Iestādes ar tūrismu
saistītos projektus, to iepriekš saskaņojot ar Iestādes vadītāju.
24. Bauskas TIC pienākumi:
24.1. nodrošināt Bauskas TIC noteikto funkciju un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
24.2. sadarboties ar visām Bauskas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām nepieciešamās
informācijas iegūšanai un apmaiņai;
24.3. sagatavot Iestādes vadītājam informāciju izziņām, adresētām valsts institūcijām, kas
nepieciešama tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
24.4. izņemt no tūrisma aprites un www.tourism.bauska.lv nekvalitatīvus tūrisma pakalpojumus un
objektus, kuri negatīvi ietekmē novada tūrisma tēlu;
24.5. piedalīties komisiju, darba grupu, domes komiteju un domes sēdēs, kurās risina ar Bauskas
TIC darbību un ar tūrisma attīstību saistītus jautājumus, nepieciešamības gadījumā dot savu
atzinumu;
24.6. pastāvīgi paaugstināt Bauskas TIC darbinieku profesionālo līmeni, piedaloties semināros un
kursos par Bauskas TIC kompetencē esošiem jautājumiem;
24.7. nodrošināt iegūtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
24.8. ievērot lietišķo etiķeti, saskarsmes un uzvedības kultūras normas;
24.9. katrs Bauskas TIC darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu,
precīzu, godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu, līdzekļu saglabāšanu un
ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.
25. Bauskas TIC vadītāja vispārīgie pienākumi:
Bauskas TIC vadītājs:
25.1. atbild par Bauskas TIC funkciju un uzdevumu izpildi;
25.2. organizē, vada un koordinē Bauskas TIC darbību;
25.3. izstrādā Bauskas TIC darbinieku amata aprakstus;
25.4. atbilstoši savai kompetencei dod rīkojumus un nosaka veicamos uzdevumus Bauskas TIC
darbiniekiem;
25.5. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
25.6. nodrošina Bauskas TIC materiālo vērtību saglabāšanu;
25.7. pārskata un saskaņo dokumentus, budžeta tāmes, kas skar un ietekmē Bauskas TIC darbu;
25.8. piedalās domes komisiju un citās sēdēs, kurās tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar Bauskas TIC
darbību, finansējumu;
25.9. reizi gadā sagatavo un iesniedz Iestādes vadītājam budžeta līdzekļu pieprasījumu un Bauskas
TIC darbinieku štatu struktūru;
25.10. sagatavo un iesniedz Iestādes vadītājam gada pārskatus un atskaites par padarīto.
Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja

I.Turkupole-Zilpure
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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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 4.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ābulis” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2016.gada
6.jūlijā saņemts biedrības „Ābulis” projekta pieteikums „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem
traucējumiem, biedrības „Ābulis” aktivitātes 2016.gadā „Izzināt savu Latviju””.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar intelektuālās
attīstības traucējumiem, fiziskiem traucējumiem un psihiskām saslimšanām, iesaistot viņus
aktivitātēs, kurās ir dažādi cilvēki, nepierasta vide, mācoties jaunas saskarsmes prasmes, iegūt
pozitīvas emocijas. Biedrība „Ābulis” aktīvi sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām gan
Latvijā, gan Lietuvā.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikumu Nr.26 „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4. un
5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Atbalstīt biedrības „Ābulis” iesniegto projektu un piešķirt tā realizācijai finansējumu 700 euro
apmērā.

2.

Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā iestādei „Bauskas
novada Sociālais dienests” paredzētajiem līdzekļiem budžeta sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 5.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība”
2016.gada 12.jūlijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts biedrības „Bauskas invalīdu
biedrība” valdes priekšsēdētājas A.Šumskas iesniegums un projekta pieteikums ar lūgumu
finansiāli atbalstīt biedrības paredzēto ekskursiju 2016.gada augustā uz Dienvidigauniju.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma Nr.26
„Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā”
4.4. un 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj
1. Piešķirt biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība” finansējumu 715 euro apmērā 2016.gada
ekskursijai uz Dienvidigauniju.
2. Izdevumus Biedrības plānotajām aktivitātēm finansēt no Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžetā iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” paredzētajiem līdzekļiem
sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem”.
3. Informēt biedrības valdes priekšsēdētāju A.Šumsku par pieņemto lēmumu.
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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 6.p.

Par Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu
Noklausoties amata konkursa komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu,
vadoties no Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 24.2.apakšpunkta, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā
izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieņemšana darbā iepriekš saskaņojama ar
domi, Bauskas novada dome nolemj:
saskaņot Ievas Šominas kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatam.

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 8.p.

Par pirmsskolas grupas atvēršanu Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādē „Codes pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” direktores L.Jurcikas iesniegums Nr.1-11/201651, kurā izteikts lūgums no 2016.gada 22.augusta atļaut atvērt 3 līdz 4 gadus vecu bērnu
pirmsskolas grupu un piešķirt papildu finansējumu pirmsskolas izglītības grupas personāla
atlīdzībai.
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijā 2015.– 2025.gadam ir noteikts, ka
ar 2016.gada 1.septembri Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes
pamatskola” tiek atvērta 3 līdz 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas grupa.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Codes pamatskola” ir vienīgā
izglītības iestāde novada pagastos, kurā netiek realizēta pirmsskolas izglītības programma jaunākā
vecuma bērniem. 2015.gadā iestāde veica vecāku aptauju un noskaidroja, ka šāda veida
pakalpojums būtu pieprasīts. Šobrīd rindā uz 3 līdz 4 gadu vecu bērnu pirmsskolas grupu ir
reģistrēti 23 pirmsskolas vecuma bērni, no tiem 2016.gadā izglītību uzsāks 15 bērni.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
atļaut no 2016.gada 22.augusta Codes pamatskolā atvērt 3 līdz 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas
grupu.

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 9.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.jūlijā saņemts Bauska novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” direktores L.Jurcikas iesniegums Nr.1-11/201651, kurā izteikts lūgums no 2016.gada 22.augusta atļaut atvērt 3 līdz 4 gadus vecu bērnu
pirmsskolas grupu un piešķirt papildu finansējumu pirmsskolas izglītības grupas personāla
atlīdzībai.
2016.gada 8.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores A. Velmunskas iesniegums Nr. 1-19/47 ar lūgumu
no 2016.gada 1.septembra noteikt izglītības iestādes lietvedim slodzi 0,75 apmērā sakarā ar
lietvedības darba apjoma pieaugumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada 28.jūlija Bauskas novada domes noteikumu Nr.15 „Par
izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”
17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.pielikuma „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” 8.punktā skaitli „2” ar skaitli „3” un skaitli “740” ar skaitli „1110”;
1.2. aizstāt 13.pielikuma „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” 2.punktā skaitli „0,5” ar skaitli „0,75” un skaitli „252” ar skaitli „378”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 22.augustā.
3. Noteikt, ka lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
Pielikumā:
1. 7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

7.pielikums

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.07.2016.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Sporta zāles pārzinis
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā



Amatu
saime(apakš
saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā
euro

3 II B

8

559

1

559

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 I
39 I
4IA
x

7
1
1
4
1
3
4
x

504
370
370
370
370
435
370
370
x

0,75
5
1
1
1
0,5
3
1
14,25

378
1850
370
370
370
218
1110
370
5595

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

13.pielikums

Bauskas Mūzikas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.07.2016.)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Kasieris
Kopā

3 II B

8

562

1

562

18.3 II
13 I
13 I
13 III
4IA
14 I
x

7
1
1
4
4
5
x

504
370
370
370
370
397
x

0,75
2
0,4
0,4
1,25
0,25
6,05

378
740
148
148
463
99
2538

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


Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 10.p.

Par nometnes darbības saskaņošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē „Bauskas 2.vidusskola”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kartība” 16. un 17. punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot dienas nometnes „Spārīte” telpās un ārpus telpām organizēšanu Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Bauskas 2.vidusskola”:
1.1. nometnes organizētāja: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas
2.vidusskola”, reģistrācija Nr.90000033551, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901,
tālr. 25427004;
1.2. nometnes vadītāja: Kristīne Hutornaja, tālr. 22476277;
1.3. nometnes veids un nosaukums: slēgta veida dienas nometne „Spārīte” telpās un ārpus
telpām;
1.4. darbības laiks un vieta: 15.08.2016. – 19.08.2016. Bauskas 2.vidusskolas telpās un ārpus
telpām;
1.5. nometnes dalībnieku skaits un vecums: 40 Bauskas 2.vidusskolas topošie pirmklasnieki
vecumā no 6 līdz 7 gadiem;
1.6. nometnes darbība tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2.vidusskola” finanšu līdzekļiem.
2. Noteikt, ka nometnes dalībnieku ēdināšana tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” 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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 11.p.

Par biedrības „Sporta klubs Bauskas Zemgaļi” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.jūnijā saņemts biedrības „Sporta klubs Bauskas
Zemgaļi” (turpmāk – biedrība) iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu. Ar šo iesniegumu
biedrība apstrīd Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas
2016.gada 16.jūnija lēmumu Nr.2-10/1762 „Par atļaujas anulēšanu otrās kategorijas šautuves
(šaušanas stendu) darbībai”.
2016.gada 25.jūlijā, uzklausot biedrības, kā arī Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas
ciema iedzīvotāju pārstāvju viedokļus, ievērojot domes deputātu rīcībā esošo informāciju attiecībā
uz biedrības veiktajiem un plānotajiem pasākumiem, kas vērsti uz šautuves (šaušanas stendu)
darbību, atzīstams, ka apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir pagarināms uz laiku līdz
2016.gada 31.augustam.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Pagarināt biedrības „Sporta klubs Bauskas Zemgaļi” 2016.gada 30.jūnija iesnieguma par
administratīvā akta apstrīdēšanu izskatīšanas termiņu līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot biedrībai „Sporta kluba Bauskas Zemgaļi”.

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 12.p.

Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „VIDES SERVISS”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „VIDES
SERVISS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība), reģistrācijas numurs 43603000807, un Bauskas novada
domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības Kapitālsabiedrībā atbilstība
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem gadījumiem, kā arī jānosaka
vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai, publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības,
kā
arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā noteiktajam, pašvaldību
autonomajās funkcijās ietilpst: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, kapsētu izveidošana un
uzturēšana); 3) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu vietējās
pašvaldības organizē visu sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānu un reģionālos plānus.
SIA „VIDES SERVISS” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota
pašvaldības autonomo funkciju realizācijai un no tām izrietošo uzdevumu veikšanai.
Kapitālsabiedrības darbības virzieni saistīti ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, teritoriju un
objektu labiekārtošanu, apzaļumošanu, uzturēšanu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
1946. gadā Bauskas pilsētā tika dibināts „Komunālo uzņēmumu kombināts” un tā galvenās
vēsturiskās darbības funkcijas bija saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un
Bauskas pilsētas labiekārtošanu. 1992.gadā tas kļuva par Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmumu
„Komunālie pakalpojumi”. 2003.gadā pašvaldības uzņēmuma „Komunālie pakalpojumi”
reorganizācijas rezultātā tika izveidota Kapitālsabiedrība, tās darbības joma joprojām ir saistīta ar
no pašvaldības funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. 2013.gadā
Kapitālsabiedrība tika apvienota ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas namsaimnieks”,
kuras galvenais darbības virziens bija nekustamo īpašumu apsaimniekošana, galvenokārt,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana.
2015.gada 28.decembrī Bauskas novada dome noslēgusi ar Kapitālsabiedrību līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Ar līgumu
pašvaldība piešķir Kapitālsabiedrībai tiesības sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Līgums ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim.
2015.gada 30.decembrī Bauskas novada dome ar Kapitālsabiedrību noslēgusi deleģēšanas
līgumu. Ar deleģēšanas līgumu pašvaldība Kapitālsabiedrībai deleģējusi veikt likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana)” ietilpstošo šādu uzdevumu izpildi Bauskas novada administratīvajā
teritorijā:
1.1. Bauskas pilsētā (pašvaldības atbildīgā iestāde „Bauskas novada administrācija”):
1.1.1. ielu, ceļu un laukumu uzturēšana (ikdienas uzturēšanas darbi, tīrīšana, remontdarbi
u.c.);
1.1.2. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (zāles pļaušana apzaļumošana,
laistīšana, soliņu remontdarbi, citu vides elementu uzstādīšana un remonts u.c.);
1.2.
Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules
pagastos – zāles pļaušana (pašvaldības atbildīgās iestādes – attiecīgās pagastu pārvaldes).
Ar 2016.gada 1.janvāri (2015.gada 22.decembra Bauskas novada domes lēmumi par
grozījumiem pagastu pārvalžu nolikumos) Bauskas novada pagastu teritoriju (ietves, parki, skvēri
un zaļās zonas) ikdienas uzturēšana (sētnieku apkopjamās platības) nodota apsaimniekošanā
pagastu pārvaldēm.
2014.gada 9.decembrī pašvaldība, pamatojoties uz 2013.gada 25.jūlija Bauskas novada
domes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanu”, ar Kapitālsabiedrību noslēgusi pilnvarojuma līgumu, ar kuru
Kapitālsabiedrībai uzdots veikt uzdevumus saistītus ar Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrības galvenā darbība ir saistīta ar
atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības
uzturēšanas jomu.
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Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir ar augstu kvalitātes standartu un īpaši svarīga
sabiedrības labklājības nodrošināšanai. No minētā pakalpojuma sniegšanas standarta būtiski tiek
ietekmēta vides kvalitāte. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam norādīts,
ka atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu
apsaimniekošanas sistēma viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides
aizsardzības un resursu labas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Atkritumu
apsaimniekošanas nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada pašvaldības
plānošanas dokumentos „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” un
„Bauskas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam”, nosakot rīcības virzienu - Vides
kvalitāte un no tā izrietošos uzdevumus atkritumu saimniecības attīstībā.
Bauskas novada administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana,
ko nodrošina Kapitālsabiedrība saskaņā ar iepriekš minētajiem Bauskas novada pašvaldības
plānošanas dokumentiem pašvaldībai ir stratēģiski svarīga joma, nosakot rīcības virzienu – Vides
kvalitāte un no tā izrietošos uzdevumus sistemātisku labiekārtošanas darbu veikšanā.
Bauskas novada attīstības programmas vidējā termiņa prioritātes VP2 Kvalitatīva un
droša vide rīcības virziena RV2.2: Vides kvalitāte uzdevuma U2.2.1 komunālās saimniecības
attīstība aktivitāte: atkritumu saimniecības attīstība, rezultatīvais rādītājs: līdzdalība poligona
„Grantiņi” tālākā attīstībā un apsaimniekošanā. Izveidoti dalītie atkritumu šķirošanas laukumi,
uzstādīta šķirošanas līnija. Uzdevuma U2.2.2 nodrošināt sistemātisku labiekārtošanas darbu
veikšanu aktivitātes:
- labiekārtošanas koncepcijas izstrāde, rezultatīvais rādītājs: izstrādāta novada labiekārtošanas
koncepcija;
- parku, skvēru un laukumu rekonstrukcija un attīstība, rezultatīvais rādītājs: īstenošana atbilstoši
labiekārtošanas koncepcijai;
- atpūtas vietu izveide un rekonstrukcija, rezultatīvais rādītājs: īstenošana atbilstoši
labiekārtošanas koncepcijai;
- dabas taku izveide, sakopšana un labiekārtošana, rezultatīvais rādītājs: taku attīstības
koncepcijas izstrāde un 1.kārtas taku maršrutu izveidošana;
- kapu infrastruktūras attīstība, rezultatīvais rādītājs: īstenošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai;
- Bauskas vecpilsētas sakārtošana, rezultatīvais rādītājs: valsts pilsētbūvniecības pieminekļa –
Bauskas vecpilsētas attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana (esošā reģenerācijas projekta
izvērtēšana un aktualizēšana).
Kapitālsabiedrība veic nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Kapitālsabiedrības
apsaimniekošanā ir 130 daudzdzīvokļu mājas Bauskas pilsētā ar kopējo platību
116 410,10 m2.
Kapitālsabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās
dzīvojamās telpas. Kapitālsabiedrības pārvaldībā ir 220 pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie
dzīvokļa īpašumi Bauskas pilsētā. Pamatojoties uz noslēgto pilnvarojuma līgumu,
Kapitālsabiedrība:
1) slēdz dzīvojamo telpu īres līgumus ar īrniekiem;
2) iekasē īres maksas;
3) atsevišķi uzskaita un uzkrāj īres maksas daļu par dzīvojamās telpas lietošanu;
4) sagatavo un iesniedz pārskatus par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksām;
5) veic pasākumus, kas saistīti ar īres maksas parāda novēršanu;
6) veic visas procesuālās darbības, kas saistītas ar prasības iesniegšanu tiesā saistībā ar
dzīvojamās telpas īres maksas parādu piedziņu;
7) veic pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu remontus un citus darbus.
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Pamatojoties uz noslēgto pilnvarojuma līgumu, pārvaldot pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošās dzīvojamās telpas, Kapitālsabiedrība veic no pašvaldības funkcijas - sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā- izrietošus pārvaldes uzdevumus.
Atbilstoši Bauskas novada attīstības programmai Kapitālsabiedrībai ir doti uzdevumu
namu apsaimniekošanas jomā:
1) pašvaldības dzīvojamā fonda apzināšana un tā tehniskā stāvokļa novērtēšana;
2) semināru organizēšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ar mērķi izglītot mājas
iedzīvotājus jautājumos par ēku apsaimniekošanu, uzturēšanu un iespējām piesaistīt ESF līdzekļus
dzīvojamo ēku uzlabošanai;
3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašniekiem;
4) darba turpināšana ēku energoefektivitātes uzlabošanā, piesaistot ES struktūrfondus (2012.–
2013.gadā 5 daudzdzīvokļu mājas Bauskas pilsētā);
5) degradētā Bauskas vecpilsētas dzīvojamā fonda sakārtošana. Jāturpina darbs sadzīves apstākļu
uzlabošanā Bauskas pilsētas vecajā dzīvojamā fondā dzīvojošajiem – ūdens piegāde mājā,
kanalizācijas sistēmas pievienošana centrālajai sistēmai, sauso tualešu likvidēšana.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un
uzdevumiem. Kapitālsabiedrībai ir uzdoti no pašvaldību autonomajām funkcijām izrietoši
pārvaldes uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu pašvaldībai noteiktos stratēģiskos mērķus: „Bauskas
novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā”.
Kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai: nodrošina Bauskas novada teritorijā atkritumu
apsaimniekošanu, nodrošina pašvaldības publisko teritoriju labiekārtošanu, apzaļumošanu, uztur
sanitāro tīrību, nodrošina namu pārvaldību un apsaimniekošanu, tiem piegulošo teritoriju
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu
pārvaldīšanu, nodrošina pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanu un uzturēšanu, piedalās valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas vecpilsēta” dzīvojamā fonda uzturēšanā.
Iepriekšminēto pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi
(specializētais transports, infrastruktūra u.c.), kurus pašvaldība regulāri ir veikusi, ieguldot
Kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
2016.gada 26.maijā Bauskas novada domē ir iesniegta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa
stratēģija 2016. - 2021.gadam. Stratēģija izstrādāta, ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentos
noteiktos uzdevumus Kapitālsabiedrībai un Likuma 57.panta nosacījumus.
Kapitālsabiedrība stratēģijā noteikusi galveno stratēģisko mērķi: kvalitatīvu, stabilu un
efektīvu pakalpojumu sniegšana visiem Bauskas novada iedzīvotājiem un noteikusi uzdevumus
minētā mērķa īstenošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „VIDES SERVISS” par
atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „VIDES SERVISS”.
3. Noteikt, ka SIA „VIDES SERVISS” vispārējais stratēģiskais mērķis ir:
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3.1. atkritumu apsaimniekošanas jomā – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
uzturēšana un attīstība Bauskas novada teritorijā tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu
prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti;
3.2. teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības uzturēšanas jomā – 1) efektīva pašvaldības
publiskās teritorijas (izņemot Īslīces pagasta teritoriju) labiekārtošana un sanitārās tīrības
nodrošināšana 2) pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana augstā
kvalitātē;
3.3. namu pārvaldīšanā – 1) pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva
apsaimniekošanas un obligātos pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana
2) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas
kultūru.
3.4. pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.
4. Apstiprināt SIA „VIDES SERVISS” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016.- 2021.gadam.
5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „VIDES SERVISS”.
6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „VIDES SERVISS” vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2021.gadam uz 36
lp.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 13.p.

Par līdzekļu piešķiršanu avārijas stāvokļa novēršanai Rīgas ielā 17, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.jūlijā saņemts daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielas
17, Bauskā, Bauskas novadā apsaimniekotāja SIA „VIDES SERVISS” iesniegums Nr.1-13/166
(reģ.Nr.3-14.12/2442) ar lūgumu sniegt atbalstu avārijas stāvokļa novēršanai. Mājas
apsaimniekotājs ir konstatējis, ka pagraba pārseguma sijas ir bojātas un daļa ēkas atrodas virs
bojātajām sijām, kuru bojājuma apmērs un raksturs rada tiešus draudus telpu ekspluatācijai un
sabiedriskajai drošībai. Daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 17 ir 8 dzīvokļu īpašumi, no kuriem četri
pieder Bauskas novada pašvaldībai un pārējie pieder īpašniekiem. 2016.gada jūnijā daudzdzīvokļu
māju Rīgas iela 17 apsekoja SIA „Komunālprojekts Jelgava”. Apsekojot konstrukcijas, konstatēts,
ka mājas pagraba pārseguma balsta sija ir bojāta un radusies avārijas situācija. Minētā pagraba
pārseguma sija ir nesošā konstrukcija visai daudzdzīvokļu mājai un sabrukšanas gadījumā
apdraudētu iedzīvotāju veselību un dzīvību. Izvērtējot avārijas situācijas novēršanas iespējamos
tehniskos risinājumus un to darbu izmaksas, SIA „VIDES SERVISS” ir daļēji apzinājusi
iespējamās remonta darbu izmaksas. Lai novērstu avārijas situāciju, nepieciešams veikt
remontdarbus par summu 3 300,96 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro un 96 centi) ar pievienotās
vērtības nodokli.
SIA „VIDES SERVISS” informē, par to, ka daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 17 nav brīvu
finanšu līdzekļu un nav uzkrājuma avārijas situācijas novēršanai.
Iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi lēmuma projektu par iesniegumā
paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju
atjaunošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”
7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 17, Bauskā dzīvokļu īpašniekiem, kuru
vārdā rīkojas to pilnvarotā persona SIA „VIDES SERVISS”, finansējumu no budžeta
programmas ,,Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”
finansējumu 3 300,96 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro un 96 centi) daudzdzīvokļu mājas
Rīgas ielā 17, Bauskā pagraba pārseguma sijas nostiprināšanai un avārijas situācijas
novēršanai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 14.p.

Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”
Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās
darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Lai atbalstītu
Bauskas novada jauniešus, Bauskas novada pašvaldības iestādēs ir izveidotas darba vietas
skolēniem jūnijā, jūlijā un augustā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā un piešķirt no Bauskas novada
pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu darba devēja ikmēneša
finansējumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
šādām Bauskas novada pašvaldības iestādēm:
1.1. Gailīšu pagasta pārvaldei
2857 EUR;
1.2. Vecsaules pagasta pārvaldei
905 EUR;
1.3. Bauskas novada administrācijai
635 EUR.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta rezerves fonda
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa iegādei
Bauskas novada administrācija ir veikusi iepirkuma procedūru autobusa iegādei Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola” izglītojamo pārvadājumu vajadzībām.
2016.gada 30.jūnijā noslēgts līgums Nr. BNA 2016/020/4 ar SIA „Virāžas” par pasažiera
autobusa M3 kategorijas 2. klase piegādi. Pirkuma kopēja summa ir 9900 EUR (deviņi tūkstoši
deviņi simti euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” 9900
EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro) pasažiera autobusa M3 kategorijas 2. klase
iegādei no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no Bauskas novada
pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par finansējumu Īslīces pagasta kultūras nama apkures katla un
siltummezgla remontam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.jūlijā saņemts Īslīces pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Īslīces pagasta kultūras nama gāzes
apkures katla un siltummezgla remontam 3 794,70 EUR.
Īslīces pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu (identifikācijas Nr. ĪP/ZI/2016/06)
Īslīces kultūras nama apkures katla un siltummezgla remontam.
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „GASTEX” par summu
3 794,70 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” 3795 EUR Īslīces kultūras
nama apkures katla un siltummezgla remontam.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Uzvaras vidusskola” struktūrvienības „Lācītis” ēkas fasādes remontam
(konservācijai)
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.jūlijā ņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Uzvaras vidusskola” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu
struktūrvienības „Lācītis” ēkas fasādes remontam (konservācijai).
Uzvaras vidusskola ir veikusi tirgus izpēti būvdarbu veikšanai struktūrvienības „Lācītis”
ēkas fasādes remontam (konservācijai), kurā piedāvājumu ar zemāko cenu ir iesniegusi SIA
„Kvēle” par kopējo summu 10 734,89 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, 89
centi).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6. un
7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Uzvaras vidusskola” 10 735 EUR (desmit
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro) būvdarbu veikšanai struktūrvienības „Lācītis”
ēkas fasādes remontam (konservācijai) no Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada
budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
3. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktorei Elitai
Borkovskai slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu struktūrvienības „Lācītis” ēkas fasādes
remontam (konservācijai) ar tirgus izpētes rezultātā izraudzīto pretendentu SIA „Kvēle” par
kopējo summu 10 734,89 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, 89 centi),
t. sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par finansējumu Bauskas muzejam būvprojekta izstrādei
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.jūlijā saņemts Bauskas muzeja iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu būvprojekta izstrādei - jumta un fasādes
rekonstrukcijai Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (kadastra apzīmējums 4001 003 0100 002), kas
ir iekļauts 2016.gadā domes atbalstīto papildu pieprasījumu sarakstā ar provizorisko summu 4834
EUR.
Bauskas muzejs ir veicis zemsliekšņa iepirkumu (identifikācijas Nr.BM/ZI/2016-02)
būvprojekta „Jumta un fasādes rekonstrukcija Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (kadastra
apzīmējums 4001 003 0100 002)” izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Komunālprojekts Jelgava”
par summu 6 648,74 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 4834 EUR
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas muzejs”, būvprojekta
izstrādei „Jumta un fasādes rekonstrukcija Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (kadastra
apzīmējums 4001 003 0100 002)”.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” direktorei Baibai Šulcei
slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas muzejs”
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts M.T. pilnvarotās personas M.K. iesniegums atļaut
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot M.K. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules
pagastā ar platību 55,9 m². Dzīvoklis izīrēts M.T. un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums. Īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. X, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 55,9 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 559/8101
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. X „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 55,9 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 559/8101
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 20.p.

Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līgumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.maijā saņemts A.K., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Rīgas iela X, Bauska, iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska
īres līgumu noslēgt ar viņu, jo īrniece S.F. mirusi.
Izskatot A.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Rīgas iela X Bauskā īrniece S.F. 2016.gada 25.aprīlī mirusi;
ar Bauskas novada pašvaldības 08.04.2010. piekrišanu Nr.10-4/125 A.K. iemitinājies un deklarējis
dzīvesvietu S.F. izīrētajā dzīvojamā telpā Rīgas iela X, Bauskā. A.K. nebija īrnieces S.F. ģimenes
loceklis.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” 30.05.2016. ar
A.K. noslēgusi vienošanos „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
parāda EUR 1252.21 atmaksu”. 2016.gada 5.jūlija vēstulē Nr.1-15/36 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā
X, Bauskā maksājumiem” saņemta informācija, ka A.K. neveic ikmēneša maksājumus, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu un nepilda noslēgto vienošanos.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kas paredz, 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;
291.panta pirmo daļu, ka persona, kura dzīvojamā telpā iemitināta šā likuma 9.panta piektajā daļā
noteiktajā kārtībā, zaudē attiecīgās dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un tai jāatbrīvo dzīvojamā
telpa mēneša laikā pēc tam, kad tā saņēmusi attiecīgās dzīvojamās telpas īrnieka vai izīrētāja
rakstveida brīdinājumu, ja vien dzīvojamās telpas īres līgumā nav noteikta cita kārtība, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atteikt noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līgumu ar A.K., personas kods
XXXX.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” rakstveidā
brīdināt A.K., ka viņš zaudējis dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā lietošanas tiesības.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2015.gada 5.maijā ar L.G. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā īres līgums.
2016.gada 4.aprīlī saņemts L.G. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Rīgas ielā X,
Bauskā īres līguma termiņu.
Izskatot L.G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
L.G. ģimene īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā un sociālā dzīvokļa īres līguma beigu
termiņš bija 2016. gada 31.marts;
L.G. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016.gada 30.septembrim;
īrniecei L.G. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāds ir 1832,12 EUR.
Ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES SERVISS” 25.02.2015.
noslēgta vienošanās „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda
apmaksas grafiku”. L.G. 07.07.2016. ar AS „SEB Banka” noslēgusi regulāro maksājumu 50 EUR
uzdevumu.
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 ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
personas kods XXXX, līdz 2016.gada 31.decembrim.

L.G.,

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” sociālā dzīvokļa
Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar L.G. noformēt ar rakstisku
papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts O.G., deklarētā dzīvesvieta: Dārza iela X, Bauska,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauska, Bauskas
nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 17.06.2016. izziņa Nr.1-15/33 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot O.G. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
O.G. ar ģimeni īrē dzīvokli Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Dārza ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietverta īrnieka
tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei O.G. 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 Dārza iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar O.G.,
personas kods XXXX, līdz 2019.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar O.G. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dalību projektā „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.jūlijā ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras uzaicinājums sagatavot un līdz 2016.gada 22.augustam iesniegt Eiropas Sociālā fonda
projekta iesniegumu, atbilstoši Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
prasībām. Pasākumā paredzētas divas projekta atlases kārtas - 1.kārta 2017.-2019.gadam un
2.kārta 2020.-2022.gadam. Bauskas novada pašvaldībai pieejamais maksimālais finansējums abās
projekta kārtās ir 577 483 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Veselības platformu „Vesels!” 2015.-2065.gadam, Latvijas
Nacionālā vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta Sabiedrības veselības pamatnostādnes
2014.-2020.gadam, Veselības ministrijas izstrādātajām Vadlīnijām pašvaldībām veselības
veicināšanā, Bauskas novada pašvaldība plāno aktivitātes šādās veselības veicināšanas
programmās – uzturs, atkarības, garīgā veselība, reproduktīvā veselība, fiziskās aktivitātes un
slimību profilakse, tai skaitā sirds un asinsvadu slimības, onkoloģija, perinatālā un neonatālā
perioda veselības aprūpe.
Lai uzlabotu veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību
Bauskas novada pašvaldībā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, no 2017.gada līdz 2019.gadam, plānots piesaistīt finansējumu 293
315 EUR, tai skaitā ESF finansējums 249 317,75 EUR (85 %) un valsts budžeta finansējums 43
997,25 EUR (15 %).
Pamatojoties uz 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 20.1. un
50.1.apakšpunktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2016.gada 22.augustam iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta
iesniegumu „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 293 315 EUR, tai skaitā ESF finansējums 249 317,75
EUR (85 %) un valsts budžeta finansējums 43 997,25 EUR (15 %).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
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Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 –
2020) projektam „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu
konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2017.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta
priekšlikumu „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”. Projekta vadošais
partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas
Vides forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība,
Pakruojis rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks. Projekta „Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā” priekšlikums paredz šādas aktivitātes:
 multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegāde upju regulārai pļaušanai;
 5 problemātisku upju posmu attīrīšana no aizauguma;
 ilgtermiņa (10 gadu periodam) plānošanas dokumenta izstrāde Bauskas pilsētas un
novada upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu)
veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam,
paaugstinot iedzīvotāju labklājību un tūristu piesaisti;
 apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai;
 ainavu arhitekta amata pozīcijas izveide Bauskas novada administrācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot iestādei ,,Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada 5.augustam sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
Eiropas Savienības „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. –
2020.gadam” 1.projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 247 348,36 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85
% no attiecināmajām izmaksām jeb 129 764,23 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām,
kā arī neattiecināmās izmaksas kopā 109 950,94 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2017. un 2018.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

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 atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 –
2020) projektam „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu
konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2017.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta
priekšlikumu „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”. Projekta vadošais
partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas
Vides forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība,
Pakruojis rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks. Projekta „Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā” priekšlikums paredz šādas aktivitātes:
 multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegāde upju regulārai pļaušanai;
 5 problemātisku upju posmu attīrīšana no aizauguma;
 ilgtermiņa (10 gadu periodam) plānošanas dokumenta izstrāde Bauskas pilsētas un
novada upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu)
veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam,
paaugstinot iedzīvotāju labklājību un tūristu piesaisti;
 apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai;
 ainavu arhitekta amata pozīcijas izveide Bauskas novada administrācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot iestādei ,,Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada 5.augustam sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
Eiropas Savienības „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. –
2020.gadam” 1.projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 247 348,36 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85
% no attiecināmajām izmaksām jeb 129 764,23 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām,
kā arī neattiecināmās izmaksas kopā 109 950,94 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2017. un 2018.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 –
2020) projektam „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība
inovatīvu tūrisma produktu izveidošanai”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu
konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2017.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta
priekšlikumu „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība inovatīvu tūrisma
produktu izveidošanai”. Projekta vadošais partneris ir Bauskas novada pašvaldība. Projektu
plānots īstenot partnerībā ar Pasvales rajona pašvaldību un Vidzemes augstskolu. Projekta
„Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība inovatīvu tūrisma produktu
izveidošanai” priekšlikums paredz šādas aktivitātes: V. Plūdoņa muzeja „Lejenieki” dzīvojamās
mājas un interjera restaurācija un atjaunošana, muzeja un teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde
eksportspējīga piedāvājuma attīstīšanai, kopīgas mācības un pieredzes apmaiņas kultūras
mantojuma atjaunošanā, saglabāšanā un labas pārvaldības nodrošināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot iestādei ,,Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada 5.augustam sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība
inovatīvu tūrisma produktu izveidošanai” Eiropas Savienības „Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam” 1.projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 402 530,01 EUR, ERAF līdzfinansējums ir
85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 342 150,50 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām
jeb 40 253,00 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2017. un 2018.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 – 2020)
projektam „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un Bauskas
novada pašvaldībā korupcijas draudu novēršanai”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu
konkursu Latviju – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts, plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2017.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks - 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana,
attīstot efektīvu publisko pārvaldi” Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas
nodaļa ir sagatavojusi projekta priekšlikumu „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona
pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldībā korupcijas draudu novēršanai”. Projekta vadošais
partneris ir Šauļu rajona administrācija, projekta partneris - Bauskas novada pašvaldība. Projekta
„Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldībā korupcijas
draudu novēršanai” priekšlikums paredz šādas aktivitātes: Bauskas novada pašvaldības
pretkorupcijas plāna izstrāde, mācību programmas un pasākumus pašvaldības darbinieku
efektivitātes celšanai un pieredzes pārņemšana, informatīvu vides objektu izvietošana Bauskas
pilsētas teritorijā (infografikas, skaidrojoša informācija par pašvaldības darbību, rezultātiem un
pakalpojumiem), sabiedrisko attiecību amata pozīcijas izveide Bauskas novada administrācijā,
tehniskā aprīkojuma iegāde, e-pakalpojumu ieviešana un pašvaldības mājas lapas www.bauska.lv
pilnveide.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada 5.augustam sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un
Bauskas novada pašvaldībā korupcijas draudu novēršanai” Eiropas Savienības „Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam” 1.projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 100 560 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85 %
no attiecināmajām izmaksām, jeb 85476 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 056 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada domes 2017. un 2018.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 –
2020) projektam „Sociālā riska draudu mazināšana, izmantojot tautas un
netradicionālo sporta veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās
iekļaušanas un informēšanas instrumentu”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu
konkursu Latviju – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2017.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības
priekšnoteikums”, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi
projekta priekšlikumu „Sociālā riska draudu mazināšana izmantojot tautas un netradicionālo sporta
veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās iekļaušanas un informēšanas instrumentu”.
Projekta vadošais partneris ir Biržu rajona pašvaldība. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar
Aizkraukles novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību. Projekta „Sociālā riska draudu
mazināšana izmantojot tautas un netradicionālo sporta veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu
sociālās iekļaušanas un informēšanas instrumentu” priekšlikums paredz šādas aktivitātes:
1) infrastruktūra – skeitparka izveide; iedvesmas forums/projekta atklāšanas konference;
2) atvērtās nodarbības lentošanā - Bauskas novada pagastos un Bauskas pilsētā (10);
3) 2 praktiskie semināri/radošās darbnīcas par radošo pašizpausmi, komunikāciju (60
dalībnieki kopā);
4) ielu sporta diena ar šā sporta elkiem un paraugiem/skeitparka atklāšanas pasākums;
5) jauniešu gada balva;
6) 3 dienu neformālās izglītības apmācības riska grupas jauniešiem (25 jaunieši) par
personības izaugsmi, komunikāciju un motivāciju;
7) skeitparka iesildīšanas pasākums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:

1. Uzdot iestādei ,,Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada 5.augustam sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu „Sociālā riska draudu mazināšana, izmantojot tautas un
netradicionālo sporta veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās iekļaušanas un
informēšanas instrumentu” Eiropas Savienības „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014. – 2020.gadam” 1.projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 186 205,03 EUR ERAF līdzfinansējums ir 85
% no attiecināmajām izmaksām jeb 158 274,28 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % jeb
9310,25 EUR no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 18 620,50 EUR.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2017. un 2018.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
Mazā Salātu iela 2, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada dome 30.06.2016. pieņēma lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”. Ar šo
lēmumu apstiprināta atlīdzība 10000 EUR apmērā Salātu ielas un Mazās Salātu ielas
apsaimniekošanas un uzturēšanas vajadzībām atsavināmajam nekustamam īpašumam Mazā Salātu
iela 2, Bauska.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas
likuma 9.panta pirmo daļu pašvaldība četru mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
atlīdzības apmēru, pieņem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atsavināt par atlīdzību 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no SIA „NI” par labu Bauskas
novada pašvaldībai nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0063,
kas sastāv no zemes vienības 1688 m² platībā, Salātu ielas un Mazās Salātu ielas, Bauskā
apsaimniekošanas un uzturēšanas vajadzībām.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija" sagatavot
pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pēc pirkuma līguma noslēgšanas atsavinātais nekustamais īpašums
pievienojams pie pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazā Salātu iela, Bauska, kadastra
apzīmējums 4001 005 0316.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamās ēkas Dārza ielā X, Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I.M. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nedzīvojamās ēkas Dārza ielā 11, Bauskā iznomāšanu.
Izskatot I.M. iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
uz Bauskas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā X, Bauskā atrodas
pašvaldības valdījumā esošā nedzīvojamā ēka (bijušais siltummegls), kas nodots lietošanā SIA
„VIDES SERVISS”. Turpmāk iepriekšminētā ēka pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES
SERVISS” ražošanas un saimnieciskām vajadzībām nav nepieciešama. Pašvaldības funkciju
veikšanai nedzīvojamās telpas nav nepieciešamas un tāpēc lietderīgi tās iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 1.,7. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo ēku 140 m² platībā, kas atrodas uz pašvaldībai
piederošā zemesgabala Dārza ielā X, Bauskā, uz laiku līdz 2021.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0271 Vecsaules pagastā
Nekustams īpašums „Vecais ceļš 6”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta
Likvertenu ciemā, kadastra Nr.4092 001 0271, sastāv no zemes vienības 0,0661 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 001 0271.
Nekustamais īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „Likverteni Nr.87” ar kadastra Nr.4092 001 0271” zemes vienība 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 001 0271 ir piekrītoša pašvaldībai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0271 ir kadastrāli uzmērīta. Saskaņā ar
SIA ,,G-Bergs” 18.12.2015. izgatavoto un Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 08.01.2016. reģistrēto zemes robežu
plānu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0271 platība ir 0,0661 ha.
Ar Bauskas novada administrācijas 2013.gada 18.jūlija lēmumu „Par nosaukuma maiņu un
adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.87”, Vecsaules pagastā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4092 001 0271” nekustamam īpašumam mainīts nosaukuma no „Likverteni
Nr.87” uz „Vecais ceļš 6”.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes vienība
0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0271 atbilst starpgabala statusam, jo ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b)punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Vecais ceļš 6”, kadastra Nr.4092 001 0271, zemes vienība
0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0271 ir starpgabals.

Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0054 daļas iznomāšanu
Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.jūlijā saņemts N.G. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.24/1338), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Kūdras lielais lauks”, kadastra Nr.4092
003 0054, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0054 daļu 2,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Kūdras
lielais lauks”, kadastra Nr.4092 003 0054, sastāv no zemes vienības 11,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 003 0054. Zemes vienība saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada
24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Kūdras lielais lauks”, ir piekritīga pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienības daļu laikā
no 2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada 18.jūlijam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo 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 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 N.G., personas kods XXXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „Kūdra 2” - X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936, nekustamā īpašuma „Kūdras lielais lauks”, kadastra
Nr.4092 003 0054, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0054 daļu 2,0 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar N.G. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
5. 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0053 daļas Īslīces
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 17.jūnijā saņemts J.S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1265), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0053 daļu
3,80 ha platībā, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 19,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0053 ir piekrītoša
pašvaldībai;
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 17.jūnija līdz 2016.gada 1.jūlijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas
nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt J.S., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Pastališķi, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0053 daļu 3,80 ha
platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar J.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” 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļas Īslīces
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 17.jūnijā saņemts D.S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1266), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļu
6,10 ha platībā, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 21,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 ir piekrītoša
pašvaldībai;
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 17.jūnija līdz 2016.gada 1.jūlijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas
nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt D.S., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Pastališķi, Īslīces
pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļu 6,10
ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar D.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” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.17, 35.p.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4068 002 0173 un 4068 007
0050 daļu Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.jūlijā saņemts D.L. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1411), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0173 sešas daļas
1,95 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0050 daļu 2,3 ha platībā sākot
ar 2016.gada 1.oktobri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.524.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2016.gada 12.jūlija līdz 2016.gada 26.jūlijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt D.L., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: Biržu iela X, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0173 sešas daļas 1,95
ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0050 daļu 2,30 ha platībā saskaņā
ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar D.L. 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 36.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Ceraukstes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 17.jūnijā saņemts V.S. pilnvarotās personas J.N.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „X”, Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 009 0173, kas sastāv no zemes vienības 0,7986 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 009 0173.
Izskatot V.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.4050
009 0173, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Ceraukstes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0049 2793;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.4050 009 0173, sastāv no zemes vienības 0,7986 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0173.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
Uz zemes vienības 0,7986 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0173 atrodas ēka
- dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4050 009 0173 001), kas pieder V.S. saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.1000 0050 1952.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, kadastra
Nr.4050 009 0173, kas sastāv no zemes vienības 0,7986 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
009 0173.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.17, 37.p.

Par nekustamā īpašuma „X” zemesgabala Gailīšu pagastā nodošanu īpašumā
bez atlīdzības
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.jūlijā saņemts I.V. iesniegums, kurā izteikts
lūgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, nodot
īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 011
0034 domājamās daļas Gailīšu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „X”, Pograniča, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 011
0034, sastāv no zemes vienības ar 2,5348 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 011 0034.
Nekustamais īpašums „X””, kadastra Nr.4060 011 0034, pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta Zemesgrāmatu
nodalījumu Nr. 100000551381.
Uz zemesgabala atrodas par pajām privatizēta 8 dzīvokļu dzīvojamā māja ar būves kadastra
apzīmējumu 4060 011 0034 001 un kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4060 011 0034 002.
Dzīvojamās mājas „Upītes” īpašnieki 2015.gada 15.jūlija mājas kopsapulcē ir pieņēmuši
lēmumu, kurā mājas pārvaldniece I.V. ir pilnvarota māju un dzīvokļus ierakstīt zemesgrāmatā un
pašvaldībā iesniegusi dokumentu kopijas par katru dzīvokli, kas apstiprina dzīvokļu
īpašumtiesības. Visi 8 dzīvokļi ir iegūti īpašumā, slēdzot vienošanos ar akciju sabiedrību
„Agrofirma-Uzvara” par dzīvokļu nodošanu īpašumā pret kapitāla daļām.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā daļā
noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemesgabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. Savukārt
iepriekšminētā likuma 75.panta ceturtā daļa paredz par pajām privatizētu dzīvokļu īpašniekiem
valsts un pašvaldību zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības,
slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai „X”, Pograniča, Gailīšu pag., Bauskas nov. piesaistīto zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumiem 4060 011 0034, platībā 2,5348 ha proporcionāli katra dzīvokļa
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai noslēgt ar
dzīvokļu īpašniekiem vienošanās par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.17, 38.p.

Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža” un ,,Sarkanmuiža 4” , Codes pagastā
daļu iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Zīles”
īpašnieces Mārītes Ķikures iesniegums, kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža”,
kadastra Nr.4052 009 0175, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175 daļu 4,4 ha
platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 platībā 1,62 ha un nekustamā
īpašuma „Sarkanmuiža 4” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0460 platībā 1 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Sarkanmuiža”, kadastra Nr. 4052 009 0175, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.466.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Sarkanmuiža
4”, kadastra Nr. 4052 009 0460, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000242141.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas 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 Mārītes Ķikures Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Zīles”, reģistrācijas
Nr.43601004202, juridiskā adrese: „Zīles”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā
īpašuma „Sarkanmuiža” kadastra Nr.4052 009 0175 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052
009 0175 daļu 4,4 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 platībā 1,62
ha un nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža 4” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0460
platībā 1ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Zīles” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;

5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.17, 39.p.

Par nekustamā īpašuma „X” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūlijā saņemts G.S. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 314.24/1331), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „X” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0558 platībā 1,8 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”, kadastra
Nr.4052 004 0558, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt G.S., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: Zemgaļu iela X,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Briļļu lauks” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0558 platībā 1,8 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar G.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.”
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Rūjnieku starpgabals” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Rūnas”
īpašnieka Vitauta Ābola pilnvarotās personas Aigara Ābola iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.24/2349), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Rūjnieku starpgabals” zemes vienību
3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0108 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Rūjnieku
starpgabals”, kadastra Nr.4052 002 0108, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes
vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Ābola Vitauta Mežotnes pagasta zemnieku saimniecībai „Rūnas”, reģistrācijas
Nr.43601024919, juridiskā adrese: „Rūnas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, nekustamā
īpašuma „Rūjnieku starpgabals” zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002
0108 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Rūnas” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 41.p.

Par nekustamā īpašuma „Meiju lauciņš” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Rūnas”
īpašnieka Vitauta Ābola pilnvarotās personas Aigara Ābola iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.24/2349), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Meiju lauciņš” zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0117 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Meiju
lauciņš”, kadastra Nr.4052 002 0117, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes
vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Ābola Vitauta Mežotnes pagasta zemnieku saimniecībai „Rūnas”, reģistrācijas
Nr.43601024919, juridiskā adrese: „Rūnas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, nekustamā
īpašuma „Meiju lauciņš” zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0117
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Rūnas” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 42.p.

Par nekustamā īpašuma „Zābaku starpgabals”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2263), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Zābaku starpgabals” zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 006 0131 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Zābaku
starpgabals”, kadastra Nr.4052 006 0131, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu ,,Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0131 Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Zābaku
starpgabals” zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0131
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 43.p.

Par nekustamā īpašuma „Rudzukroga starpgabals”, Codes pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2263), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Rudzukroga starpgabals” zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0094 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Rudzukroga
starpgabals”, kadastra Nr.4052 005 0094, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes
vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Rudzukroga
starpgabals” zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0094
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 44.p.

Par nekustamā īpašuma „Rudzukroga lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2263), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Rudzukroga lauks” zemes vienību 8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
005 0149 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Rudzukroga
lauks”, kadastra Nr.4052 005 0158, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām
Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Rudzukroga
lauks”, kadastra Nr.4052 005 0158, zemes vienību 8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005
0149 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 45.p.

Par nekustamā īpašuma „Lazdiņu lauciņš” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2263), kurā tiek lūgts Bauskas
novada domei iznomāt nekustamā īpašuma „Lazdiņu lauciņš” zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 006 0168 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Lazdiņu
lauciņš”, kadastra Nr.4052 006 0073, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes
vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Lazdiņu
lauciņš”, kadastra Nr.4052 006 0073, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
006 0168 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 46.p.

Par nekustamā īpašuma „Klidziņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Panči”
īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2263), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Klidziņu lauks” zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
007 0071 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0108 daļu platībā 1 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Klidziņu
lauks”, kadastra Nr.4052 007 0084, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām
Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Klidziņu
lauks”, kadastra Nr. 4052 007 0084 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0071 platībā
2,5 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0108 daļu platībā 1 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 47.p.

Par nekustamā īpašuma „x”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.jūnijā saņemts O.N. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 314.24/1292), kurā tiek lūgts iznomāt zemi „X” 2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai trušu
pilsētiņas vajadzībām.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”, kadastra
Nr.4052 004 0559, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 16.1.apakšpunktu informācijas publiskošana par pašvaldības
iznomājamiem neapbūvētiem zemesgabaliem nav obligāta, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuri ir
starpgabali. Informācija par iznomājamo zemes vienību tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Codes pagasta pārvaldes ēkā un pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā
„Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt O.N., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3910, nekustamā īpašuma „X” zemes vienību 2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0559 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01. 11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar O.N. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 48.p.

Par nekustamā īpašuma „Sēņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūnijā saņemts SIA „Mālnieki” prokūrista Ata
Slaktera iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2298), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„Sēņu lauks” zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0066
lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Sēņu lauks”,
kadastra Nr.4052 001 0066, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes
pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Mālnieki”, reģistrācijas Nr.3601000249, juridiskā adrese: Torņa iela 16,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Sēņu lauks” zemes vienību
1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0066 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar SIA “Mālnieki” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 49.p.

Par nekustamā īpašuma „Jaunpampavas”, Codes pagastā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības „Līdumi”
īpašnieka Andra Ķikura iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-14.24/2262), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Jaunpampavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0516 daļu
3 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Jaunpampavas”, kadastra Nr. 4052 004 0516, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.409.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Ķikura Andra Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Līdumi”, reģistrācijas
Nr.43601025007, juridiskā adrese: „Zemīši”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā
īpašuma „Jaunpampavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0516 daļu 3 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Līdumi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 50.p.

Par nekustamā īpašuma „Auzaiņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūnijā saņemts SIA „Mālnieki” prokūrista Ata
Slaktera iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2298), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„Auzaiņu lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0100 platībā 7,3 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums Auzaiņu
lauks”, kadastra Nr.4052 002 0100 piekrīt Bauskas novada pašvaldībai pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 002 0100 Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Mālnieki”, reģistrācijas Nr.3601000249, juridiskā adrese: Torņa iela 16,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Auzaiņu lauks” zemes
vienību 7,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 001 0100, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar SIA „Mālnieki” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 51.p.

Par nekustamā īpašuma „Skarlauku lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2360), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Skarlauku lauks” zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0058 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Skarlauku
lauks”, kadastra Nr.4052 005 0161, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma „Veldzes” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem4052 009 0250 un 4052 005 0058 Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.gada
20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Grantiņa Andra zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600,
juridiskā adrese: „Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Skarlauku
lauks”, kadastra Nr.4052 005 0161, zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
005 0058 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar 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.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 52.p.

Par nekustamā īpašuma „x”, Codes pagastā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.jūlijā saņemts B.K. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
3-14.24/1344), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „x” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0207 daļu 1,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „x”, kadastra
Nr.4052 006 0207, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt B.K., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: Dreņģerkalna iela
X, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 006 0207 daļu 1,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar B.K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 53.p.

Par nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā saņemts S.G. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
3-14.24/1304), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0063 daļu 4,5 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
kadastra Nr.4052 006 0063, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes
pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.gada
20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt S.G., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Ciņu lauks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4052 006 0063 daļu 4,5 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Svetlanu Grīnbergu šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 54.p.

Par nekustamā īpašuma „Kārkliņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2360), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Kārkliņu lauks” zemes vienību, kadastra apzīmējums 4052 005
0163, 4,4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu „Par zemes vienības
„Kārkliņi” ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0117 Codes pagastā sadalīšanu un piekritību”
nekustamā īpašuma „Kārkliņu lauks”, kadastra Nr.4052 005 0164, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0163 ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemesgabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt minētos
zemesgabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Grantiņa Andra zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600,
juridiskā adrese: „Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Kārkliņu
lauks”, kadastra Nr.4052 005 0164, zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
005 0163 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar 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”, zemes nomas līgumā paredzot, ka pašvaldība vienpusēji izbeidz līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
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 28.jūlijā

prot.Nr.17, 55.p.

Par nekustamā īpašuma „Stīveru lauks”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Celmi”
īpašnieces Ingas Celmas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2403), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Stīveru lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 1,2 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Stīveru
lauks”, kadastra Nr.4052 004 0557, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu ,,Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052
004 0557 un 4052 004 0337 apvienošanu un starpgabalu statusa piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.gada
20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Celmas Ingas Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Celmi”, reģistrācijas
Nr.43601008897, juridiskā adrese: „Celmi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā
īpašuma „Stīveru lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 platībā 1,2 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Celmi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 56.p.

Par nekustamā īpašuma „Plutas”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.jūlijā saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2360), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Plutas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0119
platībā 2,7 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Plutas”,
kadastra Nr.4052 005 0119, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu ,,Par zemes vienības „Plutas”, kadastra apzīmējums 4052
005 0119, Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Grantiņa Andra zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600,
juridiskā adrese: „Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Plutas”,
kadastra Nr.4052 005 0119 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0119 platībā 2,7 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar 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.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 57.p.

Par nekustamā īpašuma „Derpele”, Codes pagastā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūnijā saņemts zemnieku saimniecības
„Landmaņi” īpašnieces Ilzes Avotas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2299), kurā tiek lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Derpele” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0160
daļu 7 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Derpele”,
kadastra Nr. 4052 009 0160, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.408.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.gada
20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas 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 Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecībai „Landmaņi”, reģistrācijas
Nr.43601027027, juridiskā adrese: Nākotnes iela 3, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV3901, nekustamā īpašuma „Derpele” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0160 daļu
7 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar zemnieku saimniecību „Landmaņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu.”
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.jūlijā

prot.Nr.17, 58.p.

Par nekustamā īpašuma „Strēļu kapi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 007 0065 Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūnijā saņemts SIA „Mālnieki” prokūrista Ata
Slaktera iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2298), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„Strēļu kapi”, kadastra Nr. 4052 007 0004, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065
platībā 9,53 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums “Strēļu kapi”,
kadastra Nr.4052 007 0004, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2011.gada 24.februāra lēmumu ,,Zemes vienību, uz kurām atrodas kapsētas, Codes pagastā
piekritību 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 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Mālnieki”, reģistrācijas Nr.3601000249, juridiskā adrese: Torņa iela 16,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Strēļu kapi”, kadastra
Nr.4052 007 0004 zemes vienību 9,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar SIA „Mālnieki” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu.”
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

