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tālr. 63922238,fakss 63924522, e-pasts:dome@bauska.lv,www.bauska.lv
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2015.gada26.novembrī

prot.Nr.23, 1.p.

Par iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktora iecelšanu amatā
Uzklausot pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja R.Ābelnieka ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 46.pantu un Bauskas novada pašvaldības 28.11.2013.
nolikuma Nr.5 “Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
65.punktu,Bauskas novada dome nolemj:
1. Iecelt Līgu Rimševicu, personas kods X, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” direktora amatā ar 2015.gada 1.decembri.
2. Noteikt Līgai Rimševicai pārbaudes laiku trīs mēneši no 2015.gada 1.decembra līdz
2016.gada 29.februārim.
3. Noteikt Līgai Rimševicai mēnešalgu pārbaudes laikā 889 euro, pārbaudes laikam
beidzoties – 1046 euro.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” reorganizāciju
2015.gada 26.jūnija Bauskas novada domes Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijā 2015.–2025.gadam noteikts, ka vidējo izglītību Bauskas novadā iegūst
Bauskas pilsētā. Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes
komisijas 2015.gada 19.oktobra sēdē tika lemts, ka no 2016.gada 1.septembra izglītojamo
uzņemšana 10.klasēs notiek tikai Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā, kuras
piedāvā izglītojamajiem vidējās izglītības ieguvei vairākas izglītības programmas.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola”
izglītojamo skaitu 2015.gada 1.septembrī vidusskolas klasēs (19 izglītojamie 10.klasē, 5
izglītojamie 11.klasē, 8 izglītojamie 12.klasē), vidējās izglītības procesa norisi, kas notiek
apvienotajā 11./12.klasē, kā arī to, ka Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde
„Īslīces vidusskola” kā vispārizglītojošā vidusskola vidusskolas posmā realizē vienu izglītības
programmu: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011,
un Bauskas novadā šādu izglītības programmu realizē gan Bauskas Valsts ģimnāzija, gan
Bauskas 2.vidusskola, ir uzsākams reorganizācijas process.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta
otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību
iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi
sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un
likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,Bauskas novada dome
nolemj:
1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola”
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513901288, adrese: Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pagasts,
Bauskas novads, LV-3914 un adresēs: „Kultūras nams”, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas
novads, LV-3901, Lauku iela 6, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV- 3901),
reorganizāciju, nosakot, ka:
1.1. no 2016.gada 1.septembra un turpmāk netiek uzņemti izglītojamie 10.klasē;
1.2. izglītojamie, kas tika uzņemti vidusskolas posmā līdz 2015.gada 1.septembrim, pabeidz
izvēlēto izglītības programmu;

2.

3.

4.
5.

1.3. reorganizācija pabeidzama līdz 2018.gada 31.augustam, reorganizācijas rezultātā
izglītības iestāde izbeidz savu darbību kā vispārizglītojošā vidusskola un uzsāk darbību
kā vispārizglītojošā pamatskola, tiek mainīts iestādes nosaukums no Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Īslīces vidusskola” uz Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Īslīces pamatskola” adresē: Skolas iela1, Bērzi,
Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914, kura realizē pirmsskolas izglītības
programmas adresēs: „Kultūras nams”, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV3901 un Lauku iela 6, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901.
Uzdot reorganizējamās Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces
vidusskola” direktorei:
2.1. līdz 2016.gada 29.februārim informēt izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” pedagogus,
tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par
iestādes reorganizācijas uzsākšanu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, ko izsauc
izglītības iestādes reorganizācija;
2.2. līdz 2018.gada 1.jūlijam sagatavot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Īslīces pamatskola” nolikuma projektu un iesniegt to Bauskas novada domes
priekšsēdētājam;
2.3. līdz2018.gada 31.augustam iesniegt iesniegumu par Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādes „Īslīces pamatskola” reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā.
Uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai līdz 2018.gada
28.februārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojuma
saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces
vidusskola" reorganizāciju par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi
„Īslīces pamatskola”, kura realizē pirmsskolas izglītības programmas adresēs: „Kultūras
nams”, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 un Lauku iela 6, Rītausmas,
Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 ar 2018.gada 31.augustu.
Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim
Ābelniekam.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” reorganizāciju
2015.gada 26.jūnija Bauskas novada domes Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijā 2015.–2025.gadam noteikts, ka vidējo izglītību Bauskas novadā iegūst
Bauskas pilsētā. Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes
komisijas 2015.gada 19.oktobra sēdē tika lemts, ka no 2016.gada 1.septembra izglītojamo
uzņemšana 10.klasēs notiek tikai Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā, kuras
piedāvā izglītojamajiem vidējās izglītības ieguvei vairākas izglītības programmas.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
izglītojamo skaitu 2015.gada 1.septembrī vidusskolas klasēs (12 izglītojamie 10.klasē, 10
izglītojamie 11.klasē, 10 izglītojamie 12.klasē), kā arī to, ka izglītības process notiek apvienotajā
11./12.klasē, to, ka Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Uzvaras
vidusskola” kā vispārizglītojošā vidusskola vidusskolas posmā realizē vienu izglītības
programmu: vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu, kods 31013011, un Bauskas novadā šādu izglītības programmu realizē gan Bauskas
Valsts ģimnāzija, gan Bauskas 2.vidusskola, ir uzsākams reorganizācijas process.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta
otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību
iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi
sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un
likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513901292, adrese: Sporta iela 3, Gailīšu pagasts,
Bauskas novads, LV-3931) nosakot, ka:
1.1. no 2016.gada 1.septembra un turpmāk netiek uzņemti izglītojamie 10.klasē;
1.2. izglītojamie, kas tika uzņemti vidusskolas posmā līdz 2015.gada 1.septembrim, pabeidz
izvēlēto izglītības programmu;
1.3. reorganizācija pabeidzama līdz 2018.gada 31.augustam, reorganizācijas rezultātā
izglītības iestāde izbeidz savu darbību kā vispārizglītojošā vidusskola un uzsāk savu

darbību kā vispārizglītojošā pamatskola, tiek mainīts iestādes nosaukums: no Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Uzvaras vidusskola” uz Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Uzvaras pamatskola”, kura realizē
pirmsskolas izglītības programmas adresē: Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pagasts,
Bauskas novads, LV-3931.
2. Uzdot reorganizējamās Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
vidusskola” direktorei:
2.1. līdz 2016.gada 29.februārim informēt izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus
aizstāj) par iestādes reorganizācijas uzsākšanu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības,
ko izsauc izglītības iestādes reorganizācija;
2.2. līdz 2018.gada 1.jūlijam sagatavot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Uzvaras pamatskola” nolikuma projektu un iesniegt to Bauskas novada domes
priekšsēdētājam;
2.3. līdz 2018.gada 31.augustam iesniegt nepieciešamos dokumentus Izglītības kvalitātes
valsts dienestā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
pamatskola” (adrese: Sporta iela 3, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931) reģistrācijai
Izglītības iestāžu reģistrā.
2.4. uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai līdz 2018.gada
28.februārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
saskaņojuma saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola" reorganizāciju, kuras rezultātā tiek izveidota Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Uzvaras pamatskola”, adrese: Sporta iela 3,
Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931), kura realizē pirmsskolas izglītības programmas
adresē: Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931 ar
2018.gada 31.augustu.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim
Ābelniekam.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Mežotnes internātvidusskola”
(turpmāk– izglītības iestāde) realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu,
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena programmu. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas
datiem 2015.gada 1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 39 izglītojamie, 2015.gada
1.novembrī–37 izglītojamie. Vidusskolas posmā 8 izglītojamie mācās apvienotajā 11./12.klasē,
pamatizglītības programmu apgūst 29 izglītojamie (5./7.klasē– 8, 6./9.klasē– 11, 8.klasē –
10izglītojamie). Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi (21,277 likmes) un 9tehniskie darbinieki
(7,95slodzes). Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts
budžeta līdzekļiem, savukārt infrastruktūras uzturēšana ir no valsts un pašvaldības līdzekļiem.
Izglītības iestādes ēka paredzēta 350 izglītojamajiem.
Izglītības pieejamību izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” izglītojamajiem,
sākot ar 2016./2017.mācību gadu, var nodrošināt Iecavas internātpamatskola, Bauskas
2.vidusskola, novada pamatskolas, kas atrodas tuvāk izglītojamā dzīvesvietai, kā arī Kandavas
profesionālā vidusskola Saulainē, kurā var apgūt metinātāja specialitāti no 17 gadu vecuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu
un mantas izlietojumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu,Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513901010, adrese: Mežotnes
internātvidusskola, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926) likvidāciju, nosakot, ka
likvidācija pabeidzama līdz 2016.gada 8.jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam trīs darba dienu laikā
pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt likvidējamās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktori Daci Peņķi par izglītības iestādes likvidāciju.
3. Uzdot likvidējamās Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktorei Dacei Peņķei:
3.1. līdz 2015.gada 30.decembrim informēt izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus
aizstāj) par iestādes likvidēšanu;
3.2. līdz
2016.gada
15.jūnijam
nodrošināt
likvidējamā
iestādē
„Mežotnes
internātvidusskola”materiālo vērtību un lietu sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai

attiecīgajām institūcijām (sakārtot visus iestādes pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos
dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Jelgavas zonālā Valsts arhīva prasībām
nodošanai arhīvā, kā arī sagatavot mantu un dokumentāciju nodošanai Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam līdz 2016.gada
15.jūnijam, izveidot iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidācijas komisiju, kuras
uzdevums ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu
līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija”.
5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai Mārai Bauvarei:
5.1. līdz 2015.gada 30.decembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes
ministrijā saskaņojuma saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu;
5.2. līdz 2015.gada 30.decembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes
valsts dienestā par izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” svītrošanu no
Izglītības iestāžu reģistra ar 2016.gada 8.jūliju.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam R.Ābelniekam.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” struktūrvienības reorganizāciju
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” struktūrvienības „Jaunsaules pamatskola” izglītojamo skaitu (2015.gada
1.septembrī pamatizglītības programmas apgūst 25 izglītojamie (1.klasē 5 izglītojamie, 3.klasē –
4, 4.klasē – 2, 6.klasē –6, 7.klasē – 3, 9.klasē 5 izglītojamie, nav 2.klases, 5.klases un 8.klases),
kā arī to, ka izglītības process notiek tikai apvienotajās klasēs (1./3.klase – 9 izglītojamie,
4./6.klase – 8, 7./9.klase – 8 izglītojamie), kas nenodrošina izglītojamiem sadarbības iespējas
savā vecumposmā un ietekmē izglītības kvalitāti, kā arī ievērojot Bauskas novada domes
2015.gada 27.augustā izveidotās Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un
optimizācijas plāna izstrādes komisijas 19.oktobra sēdes lēmumu, kurš pamato novada izglītības
iestāžu tīkla sakārtošanu pamatizglītības iegūšanai, un secina, ka Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola” ir
rosināms likvidācijas process, izglītojamo trūkuma dēļ.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta
otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm
jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu
ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības
iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4512901302, adrese: „Vecsaules pamatskola”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., LV-3932) struktūrvienības „Jaunsaules pamatskola” (adrese: „Jaunsaules
pamatskola”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915) reorganizāciju, nosakot, ka
reorganizācija pabeidzama līdz 2016.gada 1.augustam.
2. Reorganizācijas rezultātā Bauskas novada vispārējās izglītības iestāde „Vecsaules
pamatskola” no 2016.gada 1.augusta pamatizglītības programmas, pirmsskolas izglītības
programmas īsteno adresē: „Vecsaules pamatskola”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932,
kā arī1.posma (1.– 6.klase) pamatizglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmas
realizē adresē: „Jaunsaules pamatskola”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915.
3. Uzdot Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktoram:

3.1. realizēt no 2016.gada 1.augusta Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē
„Vecsaules pamatskola” 1.posma (1.–6.klase) pamatizglītības programmas,pirmsskolas
izglītības programmas, speciālās pirmsskolas izglītības programmas adresē: „Jaunsaules
pamatskola” Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915, nodrošinot nepieciešamos
pedagogus, tehniskos darbiniekus;
3.2. līdz 2016.gada 31.maijam piedāvāt 6., 7.klašu skolēniem un viņu vecākiem
2016./2017.mācību gadā turpināt pamatizglītības iegūšanu izvēlētajā izglītības iestādē
novadā, nodrošinot skolēnu pārvadājumus nokļūšanai tuvākajā izglītības iestādē, skolēnu
sarakstu iesniedzot Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija";
3.3. sagatavot un iesniegt līdz 2016.gada 1.jūlijam novada domē grozījumus Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” nolikumā;
3.4. sagatavot līdz 2016.gada 31.jūlijam dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts
dienestā par izmaiņāmBauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” nolikumā.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam R.Ābelniekam.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par jaunatnes politikas institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
ir sagatavojusi Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma projektu, lai īstenotu Jaunatnes
likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto – pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni,
ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas
dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas
attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta otro daļu pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu
darbam ar jaunatni, ir tiesīga:
1) noteikt par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju;
2) pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu– personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar
jaunatni;
3) izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina pašvaldības darba ar jaunatni
plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
4) izveidot jauniešu centru, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
5) izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni;
6) paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni.
Jau šobrīd Bauskas Bērnu un jauniešu centrā no 2011.gada 1.aprīļa strādā jaunatnes lietu
speciālists un kopš 2015. gada aprīļa darbojas Bauskas novada jauniešu dome.
Bauskas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija būs konsultatīva un
koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Bauskas
novadā. Komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot
Bauskas novada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kultūras un sabiedriskajā
dzīvē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Jaunatnes
likuma 5.panta otro daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādi „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu.
Pielikumā: Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums uz 3lp.
Domes priekšsēdētājs R. Ābelnieks
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Nr.4
Izdots saskaņā arJaunatnes likuma 5.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija
ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Bauskas novadā. Komisijas mērķis ir
veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot Bauskas novada
jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Komisijas darbības tiesiskais pamats

II.

2. Komisija darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes
politikas pamatnostādnēm, Pašvaldības nolikumu, lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, šo
nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
3. Komisijas darbību reglamentē Komisijas nolikums, kuru apstiprina Pašvaldības dome.
4. Komisija darbojas kā viena no Pašvaldības komisijām.
5. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
III.

Komisijas uzdevumi un tiesības

6. Komisijas uzdevumi:
6.1. nodrošināt un veicināt Pašvaldības un tās iestāžu, valsts institūciju, izglītības iestāžu,
biedrību un nodibinājumu sadarbību un interešu saskaņošanu jaunatnes politikas
jautājumos;
6.2. apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par Bauskas novada jauniešu problēmām,
vajadzībām un interesēm;
6.3. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Bauskas novada politiskās, ekonomiskās,
sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;
6.4. izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai Pašvaldībā;
6.5. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Pašvaldības un valsts institūcijām finanšu plānošanai
jaunatnes politikas īstenošanā;
6.6. izvērtēt programmas un projektus jauniešiem aktuālu vajadzību, interešu un problēmu
risināšanai, iesniegt Pašvaldībā priekšlikumus un ieteikumus;
6.7. izstrādāt priekšlikumus un ieteikt prioritātes Pašvaldības un valsts jaunatnes politikas
pilnveidei;
7. Komisijas tiesības:

7.1. ar Pašvaldības starpniecību pieprasīt un saņemt no valsts un Pašvaldības iestādēm
komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
7.2. uzaicināt piedalīties komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām ekspertus un amatpersonas
konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai darbam ar jaunatnes politiku saistītajos
jautājumos;
7.3. veidot darba grupas iesaistot atbilstošus valsts un Pašvaldības iestāžu speciālistus, kā arī
jauniešu iniciatīvu grupu, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus;
7.4. ieteikt tēmas pētījumiem jaunatnes jomā;
7.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt valsts atbildīgajām institūcijām
priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un valsts jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokumentos;
7.6. Komisijai nav tiesību patstāvīgi veikt finanšu darbības.
IV.

Komisijas sastāvs

8. Komisijas sastāvā iekļauj Pašvaldības un tās iestāžu speciālistus, valsts institūciju, jaunatnes
organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kas veic darbu
ar jaunatni.
9. Komisijas sastāvu nosaka un apstiprina Pašvaldības dome.
10. Komisija no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Komisijas vadītāju, vadītāja
vietnieku un Komisijas sekretāru.
11. Komisijas darbu organizatoriski vada Komisijas vadītājs vai vietnieks, dokumentē sekretārs.
12. Komisijas likvidāciju un/vai izmaiņas komisijas sastāvā var ierosināt Komisijas vadītājs,
Pašvaldības domes deputāti. Lēmumu pieņem Pašvaldības dome.
13. Pārstāvjus darbam Komisijā pilnvaro attiecīgā institūcija vai organizācija. Ja sākotnēji
deleģētā pārstāvja dalība komisijas sēdē nav iespējama, attiecīgā institūcija vai organizācija
pilnvaro dalībai citu pārstāvi.
V.

Komisijas darbības kārtība un lēmumu pieņemšana

14. Komisijas vadītājs:
14.1. plāno un organizē komisijas darbu;
14.2. sagatavo un apstiprina komisijas sēžu darba kārtību;
14.3. sasauc un vada komisijas sēdes;
14.4. paraksta sēžu protokolus un citus komisijā sagatavotus dokumentus.
15. Komisijas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Komisijas vadītāja vietnieks.
16. Komisijas vadītājs sēdes sasauc ne retāk kā četras reizes gadā. Komisijas vadītājs sasauc
ārkārtas sēdi, ja to ierosina vismaz pieci Komisijas locekļi.
17. Komisijas vadītājs nosaka Komisijas sēdes vietu, laiku, datumu un ne vēlāk kā 5 (piecas)
darba dienas pirms sēdes sekretārs nosūta Komisijas locekļiem informāciju par sēdes
sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.
18. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas
loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
19. Komisijas locekļi:
19.1. informē Komisiju par viņu pārstāvētās iestādes, struktūrvienības vai organizācijas
viedokli Komisijas sēdē izskatāmajā jautājumā;
19.2. informē viņu pārstāvēto iestādi, struktūrvienību vai organizāciju par Komisijas
pieņemtajiem lēmumiem;
19.3. piedalās Komisijas izveidotajās darba grupās, kā arī lēmumu sagatavošanā;
19.4. sniedz un apkopo informāciju par darbu ar jaunatni viņu kompetencē esošajās nozarēs.
20. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.
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21. Komisijas sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda darba
kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā
arī pieņemtos lēmumus. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības
rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Sēdes protokolu paraksta Komisijas vadītājs un
protokolētājs.
22. Komisija pieņemtos lēmumus, sagatavotos atzinumus un ieteikumus, pēc vajadzības,
iesniedz Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja izskatīšanai un
izvērtēšanai.
23. Par darbu Komisijā tās locekļi atlīdzību nesaņem.
24. Pašvaldība nodrošina Komisiju ar telpām sēžu rīkošanai un darba materiālu (ieskaitot
kancelejas preces).
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2015.gada 13.novembra iesniegumu Nr.44 „Par līguma projektu” un tam
pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo, otro daļu
un Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,Bauskas novada
dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2016.gadā saskaņā ar
pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām ar pielikumiem uz
10 lp.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks

LĪGUMS Nr. __
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Iecavas novadā
Bauskā

2016.gada __ janvārī

Iecavas novada dome, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Iecavas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Iecavas novada pašvaldības bibliotēkās – Edvarda Virzas Iecavas
bibliotēkā, Iecavas novada bērnu bibliotēkā, Iecavas novada Rosmes bibliotēkā, Iecavas novada
Zālītes bibliotēkā, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkā, Iecavas novada Zorģu bibliotēkā Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana Iecavas novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu Iecavas novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Iecavas novada iedzīvotājam atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.3. nodrošināt Iecavas novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā un
Iecavas novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to pieejamību;
2.4. koordinēt Iecavas novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko palīdzību,
organizēt Iecavas novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus – seminārus,
apmācību kursus u.c.– un sistemātiski veikt Iecavas novada bibliotēku apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas bērnu bibliotēku veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas Iecavas
novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Iecavas novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Iecava novada bibliotēkām;
2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Iecavas novada bibliotēkām;
2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Iecavas novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un maksājumu grafiku, sākot ar 2016.gada
1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja 2016.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā paredz līdzekļus 4422 EUR.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam Līgumā
noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku piešķirt papildu finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildu pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz kalendārā 2016.gada 1.novembrim sastādīt nākamā gada Bibliotēkas
budžeta tāmi reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā un iesniegt to
Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Iecavas novadā, izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1.pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās
netiek panākta, tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 5 lapām
divos eksemplāros.
7. Pušu adreses un norēķinu konti
Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava
Iecavas nov., LV-3913
Reģ. Nr.90000056376
Valsts kase
Konts LV93TREL9802088016000

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.9000009116223
AS „SEB banka”
Konts LV06UNLA0050014355676

__________________
J.Pelsis

_________________
R.Ābelnieks
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1.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2016.gadu, sākot no 2016.gada janvāra šādos termiņos:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa
(EUR)
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50
368.50

_____________J.Pelsis

Maksājuma termiņš
15.01.2016.
15.02.2016.
15.03.2016.
15.04.2016.
15.05.2016.
15.06.2016.
15.07.2016.
15.08.2016.
15.09.2016.
15.10.2016.
15.11.2016.
15.12.2016.

_______________R.Ābelnieks
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2.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni

6 novada bibliotēkām
Kopā:

_____________J.Pelsis

Summa EUR
3974.00
284.00
66.00
98.00
4422.00

_______________R.Ābelnieks
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3.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas

Funkciju izmaksas

Funkciju izmaksu summa
novada 6 bibliotēkām
Mēnesī
EUR

1.Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3. , 4.,
5.,8.,.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Direkt.vietnieks metodiskajā darbā 0,4 slodze EUR 384
Direktore
0,2 slodze EUR 233
EUR 384 + EUR 233 = EUR 617 x 12 (mēn.) = EUR 7404
+ EUR 1747 (23.59 %) = EUR 9151
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 9151 : 49068 (iedz. sk.) = EUR 0,18
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9463 iedzīvotājiem
EUR 0,18 x 9463 = EUR 1703
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Sistēmas administrators 0,5 slodze EUR 408
Sistēmbibliotekārs
0,6 slodze EUR 399
EUR 408 + EUR 399 = EUR 807 x 12 (mēn.) = EUR 9684
+ EUR 2284 (23,59%) = EUR 11968
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 11968 : 49068 (iedzīv. sk. ) = EUR 0,24
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9600 iedzīvotājiem
EUR 0,24 x 9463 = EUR 2271
Kopā funkcijas
Elektroenerģija EUR 311
Telefonu sakaru izdevumi EUR 504
Transporta izdevumi EUR 815
Kopā EUR 1630
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 1630 : 49068 (iedzīv. sk.) = EUR 0,03
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9463 iedzīvotājiem
EUR 0,03 x 9463= EUR 283.89
Kopā pakalpojumi
Kancelejas preces EUR 341
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 341 : 49068 = EUR 0,007
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9600 iedzīvotājiem
EUR 0,007 x 9463=EUR 66,24
Kopā materiāli
Kopā pakalpojumi un materiāli
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli
Uz viena novada bibliotēkām EUR 128
Uz Liepājas reģiona bibliotēkām EUR 527
Kopā EUR 655 (40 bibliotēkas)
Vienai bibliotēkai EUR 16.38 x 6 bibliotēkas = EUR 98,28
6 novada bibliotēkām kopā
Pavisam kopā:
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Gadā EUR
1703.00

2271.00

3974.00

284.00

66.00
350.00
4324.00

98.00
368.50

4422.00
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LĪGUMS Nr.__
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Vecumnieku novadā
Bauskā

2016.gada__

janvārī

Vecumnieku novada dome, domes priekšsēdētāja Riharda Melgaiļa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Vecumnieku novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma
saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novada esošajās bibliotēkās – Vecumnieku novada
bibliotēkā, Vecumnieku novada Misas bibliotēkā, Vecumnieku novada Beibežu bibliotēkā,
Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkā, Skaistkalnes pagasta bibliotēkā, Bārbeles pagasta
bibliotēkā, Stelpes pagasta bibliotēkā, Valles pagasta bibliotēkā, Valles pagasta Taurkalnes
bibliotēkā, Kurmenes pagasta bibliotēkā – Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā tiks
nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana
Vecumnieku novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu Vecumnieku novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.3. nodrošināt Vecumnieku novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā
un Vecumnieku novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to
pieejamību;
2.4. koordinēt Vecumnieku novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko
palīdzību, organizēt Vecumnieku novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus –
seminārus, apmācību kursus u.c.– un sistemātiski veikt Vecumnieku novada bibliotēku
apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas bērnu bibliotēku, veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas
Vecumnieku novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Vecumnieku novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Vecumnieku novada
bibliotēkām;
2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Vecumnieku novada bibliotēkām;
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2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Vecumnieku novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.
3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un maksājumu grafiku, sākot ar 2016.gada
1.janvāri, laika periodā līdz 2016.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmējs 2016.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā paredz līdzekļus 4360 EUR.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam šajā
līgumā noteiktajā apmērā un termiņos, kas noteikti maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku piešķirt papildu finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildu pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.novembrim sastādīt nākamā gada Bibliotēkas budžeta tāmi
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā un iesniegt to Pakalpojuma
saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Vecumnieku novadā izlietot tikai tam paredzētajam mērķim;
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 5 lapām
divos eksemplāros.
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7. Pušu adreses un norēķinu konti
Vecumnieku novada dome
Rīgas iela 29,Vecumnieki,Vecumnieku pag.
Vecumnieku nov., LV-3933
Reģ. Nr. 90009115957
Banka: AS „Swedbank”
Konts LV54HABA0551025822482

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka: AS „SEB banka
Konts LV06UNLA00500143556776

_________________________
R.Melgailis

___________________________
R.Ābelnieks
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1.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā

MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2016.gadu, sākot no 2016.gada janvāra šādos termiņos:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa EUR
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.66
363.74

___________________R.Melgailis

Maksājuma termiņš
15.01.2016.
15.02.2016.
15.03.2016.
15.04.2016.
15.05.2016.
15.06.2016.
15.07.2016.
15.08.2016.
15.09.2016.
15.10.2016.
15.11.2016.
15.12.2016.

_______________________R.Ābelnieks
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2.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni

10 novada bibliotēkas
Kopā:

___________________R.Melgailis

Summa EUR
3860.00
276.00
64.00
164.00
4364.00

_______________________R.Ābelnieks
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Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas
1.Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3. , 4.,
5.,8.,.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

3.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā
Funkciju izmaksas
Funkciju izmaksu
summa novada 6
bibliotēkām
Mēnesī
Gadā EUR
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
1654.00
Direkt.vietnieks metodiskajā darbā 0,4 slodze EUR 384
Direktore
0,2 slodze EUR 233
EUR 384 + EUR 233 = EUR 617 x 12 (mēn.) = EUR 7404
+ EUR 1747 (23.59 %) = EUR 9151
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 9151 : 49068 (iedz. sk.) = EUR 0,18
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9414 iedzīvotājiem
EUR 0,18 x 9190 = EUR 1654,20
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
2206.00
Sistēmas administrators 0,5 slodze EUR 408
Sistēmbibliotekārs
0,6 slodze EUR 399
EUR 408 + EUR 399 = EUR 807 x 12 (mēn.) = EUR 9684
+ EUR 2284 (23,59%) = EUR 11968
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 11968 : 49068 (iedzīv. sk. ) = EUR 0,24
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9414 iedzīvotājiem
EUR 0,24 x 9190 = EUR 2205,60
Kopā funkcijas
3860.00
Elektroenerģija EUR 311
Telefonu sakaru izdevumi EUR 504
Transporta izdevumi EUR 815
Kopā EUR 1630
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 1630 : 49068 (iedzīv. sk.) = EUR 0,03
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9414 iedzīvotājiem
EUR 0,03 x 9190= EUR 275,70
Kopā pakalpojumi
276.00
Kancelejas preces EUR 341
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 341 : 49068 = Ls 0,007
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9414 iedzīvotājiem
EUR 0,007 x 9190 = EUR 64,33
Kopā materiāli
64.00
Kopā pakalpojumi un materiāli
340.00
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli
4200.00
Uz viena novada bibliotēkām EUR 128
Uz Liepājas reģiona bibliotēkām EUR 527
Kopā EUR 655 (40 bibliotēkas)
Vienai bibliotēkai EUR 16.38 x 10 (bibliotēkas) = EUR
163,80
10 novada bibliotēkām kopā
164.00
Pavisam kopā:
~363.66
4364.00
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas muzejs” nolikumā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” 2015.gada 6.novembra
iesniegumu par jaunas amata vietas izveidošanu Bauskas muzeja struktūrvienībā „V.Plūdoņa
muzejs”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8., 13.punkta un
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumā šādu grozījumu:
papildināt nolikuma pielikuma „Bauskas muzeja amatu saraksts” sadaļu „V.Plūdoņa muzejs” ar
20.punktu šādā redakcijā:
20.

Speciālists

18,5I
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2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks

543

1

543

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 27.novembrī (prot.Nr.24, 7.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumam

Bauskas muzeja amatu saraksts
(Grozījumi 26.11.2015.)
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Saimniecības daļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Krājuma nodaļa
Galvenais krājuma
glabātājs
Krājuma glabātājs
Speciālists
Speciālists - restaurators
Vēstures nodaļa
Vēstures nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Mākslas nodaļa
Mākslas nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Speciālists
Tautas lietišķās mākslas
studija „Bauska”
Studijas vadītājs
Speciālists
Tehniskais personāls
Tehniskais strādnieks
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs
Apkopējs
Viļa Plūdoņa muzejs
Filiāles vadītājs
Palīgstrādnieks
Speciālists

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BAUSKAS MUZEJA DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
3 IIB
24 I

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
8
7

1086
647
583

1
1
1

1086
647
583

18.5 IV

10

869

1

869

18.5 I
18.5 I
34 II

6
6
5

543
543
434

1
1
1

543
543
434

18.5 IV
18.5 III

10
9

869
673

1
1

869
673

33 II
24I
33 IA

8
7
6

652
583
543

1
1
1

652
583
543

33 IB
34II

7
5

597
434

1
1

597
434

13 III
13 IB

4
2

521
424

1
3

521
1272

3 IA

1

360

1

360

18.5 II
13 IA
18,51

8
1
6

647
360
543

1
1
1

647
360
543

(paraksts)

B.ŠULCE
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā kā viena no galvenajām
pašvaldības autonomajām funkcijām ir noteikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
organizēšana pašvaldības teritorijā.
Atkritumu apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums) ir noteikta detalizēta kārtība
norādītās funkcijas īstenošanai. Likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldība
organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu
savāadministratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos
plānus. Šī panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam un reģionālajiem plāniem. Likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta
sestā daļa nosaka, ka pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc
iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. Likuma 18.panta septītā daļa nosaka, ka līgumu
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs noslēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav
ilgāks par septiņiem gadiem.
Pašreiz spēkā esošo Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu
Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.punkts nosaka, ka visa Bauskas novada
administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. Saistošo noteikumu
4.punktā noteikts, ka sadzīves atkritumu savākšanu, t.sk. nešķiroto un šķiroto atkritumu
savākšanu, kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības un sadzīves bīstamo
atkritumu savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgtā
apsaimniekošanas līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.
Lai izvēlētos atkritumu apsaimniekotāju atkritumu apsaimniekošanas zonā, pašvaldībai ir
jāievēro Likuma 18.panta pirmā daļā noteiktais – pašvaldība atkritumu apsaimniekotāju izvēlas
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā noteikts, ka pasūtītājs
nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm, vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam.
Kā jau iepriekš minēts, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana ir viena no
pašvaldības funkcijām. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pašvaldība izvēlas komersantu, kurš
apsaimniekos atkritumus, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos,

organizējot iepirkuma procedūru. Iepirkumu procedūru pašvaldība ir tiesīga nerīkot, ja tā slēdz
līgumu ar tādu institūciju (uzņēmumu), kas 1) atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un 2)
galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam.
Bauskas novada pašvaldība ir vienīgā SIA „VIDES SERVISS” dalībniece 100 % kapitāla
daļu īpašniece.
Uzskatāms, ka uzņēmums ir pasūtītāja kontrolē tad, ja pasūtītājs var noteicoši ietekmēt tā
lēmumus. Proti, lai atzītu pilnīgas pasūtītāja kontroles esamību, ir jābūt noteicošas ietekmes
iespējai gan attiecībā uz attiecīgā uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, gan uz svarīgiem
lēmumiem. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” atbilst
iepriekš minētajiem kritērijiem.
Tādējādi pašvaldībai ir jānosaka viens komersants, kurš turpmāk sniegs sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Bauskas novada teritorijā un ar kuru pašvaldība
slēgs Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta sestajā daļā noteikto līgumu. SIA „VIDES
SERVISS” tika dibināta un šobrīd darbojas ar galveno mērķi tieši sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā. Līdzšinējā uzņēmuma darbība Bauskas novada pašvaldības teritorijā ir
vērtējama pozitīvi, tam ir laba reputācija. Bez tam uzņēmums iesaistās un organizē dažādas
aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā, aktīvi informējot sabiedrību. Uzņēmums regulāri
veido publikācijas vietējā laikrakstā „Bauskas Dzīve” un Bauskas novada pašvaldības laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis”, kas ir bezmaksas izdevums un ir brīvi pieejams ikvienam Bauskas
novada iedzīvotājam. Ar drukāto mediju palīdzību uzņēmums informē par aktualitātēm,
jauninājumiem un piedāvātajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kas saistīti ar atkritumu
savākšanu un šķirošanu. Uzņēmums sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts” sniedz būtisku
ieguldījumu vides izglītības jomā, piedāvājot informatīvas lekcijas par atkritumu
apsaimniekošanu un šķirošanu, kā arī piedaloties dažādos pasākumos, kas saistīti ar bērnu un
jauniešu izglītošanu.
Būtiski ir tas, ka sadarbībā ar SIA „VIDES SERVISS” pašvaldībai ir iespējams
nodrošināt pilnvērtīgu Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta ceturtajā daļā norādītās
dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras izveidošanu, jo uzņēmums Bauskas novada
pašvaldības teritorijā izvērsis atkritumu šķirošanu. Bauskas pilsētā jau 2002.gadā tika uzsākta
izlietotā iepakojuma nodalīšana no kopējās sadzīves atkritumu masas. Iedzīvotājiem tika dota
iespēja sākt šķirot atkritumus un ievietot tos krāsainajos konteineros, kuru izvešana bija un ir bez
maksas. Realizējot Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, uzņēmums dalīto
atkritumu savākšanas punktus ir izvietojis visā novada teritorijā.
SIA „VIDES SERVISS” atkritumu apsaimniekošanas nozarē ik gadus investē finanšu
līdzekļus atkritumu konteineru iegādei. Gan iedzīvotājiem, gan komersantiem šie konteineri tiek
nodoti lietošanā bez maksas.
SIA „VIDES SERVISS” plāno, kā uzlabot sniegtos pakalpojumus, tai pat laikā samazinot
tiešos izdevumus. 2009.gadā atkritumu saimniecībā Uzņēmums ieviesis jaunu datorprogrammu.
Visām atkritumu savākšanas automašīnām Uzņēmumā uzstādīta autoparka uzraudzības sistēma
„Skybrake”, tā rezultātā ir iespējams veikt pastiprinātu kontroli – degvielai, darba laikam un
veiktajiem maršrutiem. Uzņēmums ieguvis Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu
asociācijas sertifikātu Nr.AAS 12 2009, kas apliecina SIA ,,VIDES SERVISS” atbilstību
obligātajām prasībām attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā.
2011.gada 1.augustā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju un sadzīves atkritumuapsaimniekošanas līguma projektu”. Atbilstoši šim
lēmumam ar SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 8.augustā tika noslēgts sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas līgums, kura termiņš ir 2015.gada 31.decembris.
SIA „VIDES SERVISS” Bauskas novada pašvaldībā iesniegusi iepriekšējā perioda
darbības pārskatu, kā arī turpmākās darbības plānu. Plānots no 2016.gada 1.janvāra samazināt
par 4 % maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
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Līdz ar to, Bauskas novada dome atzīst, ka pašvaldībai noteiktos uzdevumus atkritumu
apsaimniekošanas jomā var turpināt veikt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „VIDES SERVISS”. Apsvērt citādas iespējamās rīcības šajā jautājumā nav pamata.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
1.punktu, 18.panta pirmo, sesto un septīto daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.punktu, 4.punktu,
30.punktu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Noteikt, ka vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Bauskas novada teritorijā
sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu veiks
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES
SERVISS”, vienotais reģistrācijas numurs 43603000807.
2. Noslēgt ar SIA „VIDES SERVISS” līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā
Bauskas novada teritorijā, nosakot līguma darbības termiņu – 2016.gada 1.janvāris–
2025.gada 31.decembris.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Alvim Feldmanim.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” ielu vingrošanas
laukuma labiekārtošanai un tāllēkšanas bedres izbūvei
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele’” ir veikusi zemsliekšņa
iepirkumu „Ielu vingrošanas laukuma labiekārtošana un tāllēkšanas bedres izbūve”. Iepirkuma
rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „VIDES SERVISS”par
summu 4252,85EUR (četri tūkstoši divi simti piecdesmit divieuro un 85 centi), tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis738,10EUR (septiņi simti trīsdesmit astoņieuro un 10 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda finansējumu
4252,85 EUR (četri tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro un 85 centi) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele” ielu vingrošanas laukuma labiekārtošanai
un tāllēkšanas bedres izbūvei Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē Pilskalna ielā 26,
Bauskā.
2. Atļaut iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktora p.i. Ingai Ūbelei slēgt līgumu ar SIA
„VIDES SERVISS” par ielu vingrošanas laukuma labiekārtošanu un tāllēkšanas bedres
izbūvi sporta bāzē Pilskalna ielā 26, Bauskā.
3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Ceraukstes pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 6.novembrī saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu projekta „Apsardzes signalizācijas
sistēmas montāža Griķu pamatskolas struktūrvienības „Mūsa” ciemata bibliotēkas un ārsta
prakses telpās” realizācijai.
Ceraukstes pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu, identifikācijas
Nr.CPP2015/3, „Apsardzes signalizācijas sistēmas montāža Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Mūsa” ciemata bibliotēkas un ārsta prakses telpās”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas uzņēmumam SIA „Ar Bo” par summu 1569,82 EUR (viens tūkstotis pieci
simti sešdesmit deviņi euro, 82 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu 1569,82 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi euro, 82 centi)
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” Griķu pamatskolas
srtuktūrvienības „Mūsa” Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov. apsardzes
signalizācijas sistēmas montāžai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par finansējumu Gailīšu pagasta Pamūšas ciema atdzelžošanas stacijas
projektēšanai
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 2015.gadā atbalstīto
kapitālieguldījumu sarakstā ar provizorisko summu 1 450 EUR tika iekļauti pasākumam
„Pamūšas atdzelžošanas stacijas projektēšana”.
Iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Atdzelžošanas
stacijas projektēšana Bauskas novada Pamūšas ciemā”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „APARDE” par summu 1 597,20 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 1 598 EUR atdzelžošanas stacijas
projektēšanai Bauskas novada Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā.
2. Bauskas novada Gailīšu pagasta Pamūšas ciema atdzelžošanas stacijas projektēšanu
finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājsR.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

DOMESSĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada26.novembrī

prot.Nr.23, 14.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par
ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas
novada pašvaldības pārvaldēs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu,Bauskas novada dome nolemj:
papildināt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par ūdenssaimniecību
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
1.pielikumu „Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pagastu
pārvaldēs” ar 15.punktu:

Nr.
Pagasts
p.k. (ūdenssaimniecības sistēma (-as))

15.

Īslīces pagasts
(Īslīces vidusskola)

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)
Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

–

0,48

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
Pielikumā: Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pagastos uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada domes 29.10.2015.
lēmumam (prot.Nr.22, 11.p.)

Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pagastos
(Grozījumi 26.11.2015.)

Nr.
Pagasts
p.k. (ūdenssaimniecības sistēma (-as))

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Brunavas pagasts
Brunavas pagasts
(Mežgaļu pamatskola)
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
(Elektriķi, Spiģi, Munči)
Codes pagasts
(Gravas, Guntas)
Codes pagasts
(Dreņģerkalns, Code – centrs)
Codes pagasts
(pansionāts „Derpele”)
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Gailīšu pagasts
(Pamūšas speciālā
internātpamatskola)
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts
(Kūdra, Jaunsaule)
Vecsaules pagasts
(Ozolaine, Vecsaule, Zvaigzne)
Īslīces pagasts
(pansionāts „Derpele”)
Īslīces pagasts
(Īslīces vidusskola)

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)
Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

0,77
0,83

1,17
0,87

0,63
0,74

0,64
1,00

0,81

-

0,81

1,00

0,63

1,27

0,46
0,77
0,76

0,44
0,85
0,82

0,55
0,54

0,98
0,74

0,70

0,82

0,77

0,71

-

0,48

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

DOMESSĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada26.novembrī

prot.Nr.23, 15.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas, iestādes „Īslīces vidusskola”, iestādes „Mežgaļu pamatskola”
priekšlikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
c), d) un g) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes
„Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
1. Svītrot 10.2.apakšpunktā vārdus „bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija”.
2. Aizstāt 10.2.apakšpunktā skaitli „28,46” ar skaitli „48,05”.
3. Papildināt 1.pielikumu ar 18.punktu un 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
18.

Īslīces vidusskola

18.1. Siltā ūdens apgāde

1m3

Maksas pakalpojuma
izcenojums euro
3,47

4. Papildināt 1.pielikumu ar 19.punktu un 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
19.

Mežgaļu pamatskola

19.1. Apkures izmaksas

1m2

Maksas pakalpojuma
izcenojums euro
1,25

5. Noteikt, ka lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
6. Noteikt, ka lēmuma3. un 4.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
Pielikumā: 1.pielikums „Iestādes „Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības
iestāžu un vispārēja tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” uz 6lp.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks

1.pielikums
Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja
tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
(Grozījumi: 19.12.2013.; 30.01.2014.; 24.04.2014.; 26.02.2015.; 30.04.2015.; 26.06.2015.;
27.08.2015.; 29.10.2015., 26.11.2015.)
Pakalpojuma nosaukums
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17.

1.18.

Mērvienība

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā
stunda
stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa no 50 m2 līdz 150 m2,
stunda
pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta (līdz 500 m2),
tautas nama, u.c.), telpa lielāka par
stunda
150 m2, pirmā stunda (Grozīts
26.06.2015.)
katra nākamā stunda
stunda
Telpa pedagogiem – individuālā
darba veicējiem (darbam ar
stunda
izglītības iestāžu audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāžas vanna,
stunda
baseins (par katru), pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Trenažieru zāle (vienai personai)
stunda
Dušas izmantošana (vienai
reize
personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem
reize
(vienai personai)
Veļas mazgāšana
reize
Kafijas un citu dzērienu automāta
žetons
izmantošana
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
diennakts
sabiedriskajā centrā „Ērgļi”
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai
personai vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs
personām vienā istabā

Izcenojums (EUR) bez PVN
Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

4,27

2,85

2,85

1,42

5,69

4,27

4,27

2,85

7,11

5,69

5,69

4,27

1,42

1,42
9,96

0,71

7,11
0,71

0,71

0,71
2,85
1,42

0,11

0,11
2,50

50,00

70

90

Maksa par gultasvietas
diennakts
10,00
izmantošanu Bauskas pilī
1.20. Kafejnīcas telpas Bauskas pilī
stunda
30,00
Sporta zāle treniņiem (ar dušām un
1.21. ģērbtuvēm), zāle lielāka par 500 m2
stunda
14,00
(Papildināts 26.06.2015.)
Sporta zāle sacensībām (ar dušām,
ģērbtuvēm, tablo un apskaņošanu),
1.22.
Stunda
20,00
zāle lielāka par 500 m2 (Papildināts
26.06.2015.)
*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, kultūras centra un citas
telpas) bez maksas izmanto:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam.
2.
Inventāra noma
2.1
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
0,06
2.2
Multimediju projektors
stunda
5,69
2.3
Interaktīvā tāfele
stunda
2,85
2.4
Kodoskops
stunda
2,85
2.5
Ekrāns
stunda
1,42
2.6
Stacionārais dators
stunda
1,42
2.7
Portatīvais dators
stunda
2,85
Sintezators un citi mūzikas
2.8
stunda
5,69
instrumenti
2.9
Apskaņošanas tehnika
stunda
4,27
2.10 Gaismu aparatūra
stunda
4,27
Mūzikas instrumenta noma
2.11
mēnesī
5,00
audzēknim (grozīts 27.08.2015.)
2.12 Gultas veļas noma
komplekts
2,00
3.
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
3.1
lappuse
0,07
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
3.2
lappuse
0,14
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
3.3
lappuse
0,07
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
3.4
lappuse
0,43
formāts
3.5
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,21
3.6
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,21
3.7
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,18
3.8
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,36
3.9
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,71
3.10 Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,42
Plotera izdruka A0 formāts
2,85
3.11
lappuse
1.19.

2

4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Svītrots ar 29.10.2015.grozījumiem
Svītrots ar 29.10.2015.grozījumiem
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
Naktsmītne internātā audzēkņiem
Uzturēšanās skolā audzēkņiem
Naktsmītne internātā pedagogiem
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi
Asenizācijas mucas pakalpojums
(izcenojums summējas)

mēnesī
mēnesī

35,47
60,40

mēnesī

6,90

muca
kilometrs
stunda
kilometrs
stunda

14,23
1,07
3,56
1,07
3,56

Sniega šķūrēšanas pakalpojums
(izcenojums summējas)
8.
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
stunda vai
1,85 stundā
8.1.
10 dalībnieku)
mēnesī
vai 14,76 mēnesī
Datorzinību kursi, astoņas stundas
8.2. mēnesī (stundas garums 60
mēnesī
19,99
minūtes)
9.
Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *
Dokumentu sagatavošana pēc
1 izziņa
28,46
9.1.
pieprasījuma
1
28,46
9.2. Būvju apsekošana
apsekojums
Būvju apsekošanas akta
1 objekts
28,46
9.3.
sagatavošana pēc pieprasījuma
Izziņas par jaunbūvi (iesākta
1 objekts
28,46
9.4. būvniecība) sagatavošana
iesniegšanai Zemesgrāmatā
9.5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1 pasūtījums
14,23
9.6. Izkopējums no arhīva materiāliem
Viena lapa
1,42
Izziņas par arhīvā esošiem
1 izziņa
14,23
9.7. materiāliem un to kopijas (līdz 5
lapām)
Iepazīšanās ar dažādiem
1 projekts
14,23
9.8. dokumentiem, izmantojot
būvvaldes arhīva materiālus
* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem
maksā noteikto pakalpojumu maksu.
2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības
iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.
3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
7.2

10.
10.1.
10.2.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *
Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā
pavadījuma un dzejas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu
jubileju ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un
dzeju)
3

7,11
48,05

10.3. Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana
4,27
*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:
1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām;
2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un
pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu
izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz
valsts nodevas maksu;
3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.
Par topogrāfiskās informācijas apriti *
11.

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un
reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8
Objekta platība līdz 0,3 ha
1 objekts
(ieskaitot)
Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 1,0 ha,
1 ha
papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana,
reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs,
ievadīšana datu bāzē
Inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz
1 objekts
30 m
Trases garums no 30 līdz 300 m
1 objekts
Trases garums virs 300 m, papildus
100 m
par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē 1 objekts
Vienas būves novietnes pārbaudes
1 objekts
ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada 1 objekts
teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu
bāzē
Detālplānojuma vai zemes ierīcības 1objektsprojekta
grafiskās
daļas plānojums
reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē
vai projekts
Inženiertīklu
nosūtīšana
izmantojama
inženiertīklu
inženiertīklu
izbūvei)

pārskata shēmas noformēšana un
pasūtītājam
(pārskata
shēma
tikai reklāmas objektu novietnei bez
pieslēgumiem un vienkāršoto
pievadu un iekšējo inženiertīklu
4

14,94
16,36
22,05
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 99,60)

5,69
8,54
2,85
7,11
8,54

2,13

9,25

pie objekta platības līdz 1,0 ha 1 objekts
21,34
(ieskaitot)
pie objekta platības virs 1,0 ha, 1 ha
5,69 (kopsummai ar PVN
11.7.2.
papildus par katru nākamo ha
nepārsniedzot EUR 71,14)
Informācijas izsniegšana (datu
1 objekts
planšetu, ielu sarkano līniju u.c.)
zemes vienības robežplānu un/vai
11.8.
2,85
citu mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos
Par topogrāfiskā uzmērījuma,
1 objekts
izpildshēmas un
11.9.
2,85
izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par
informācijas izsniegšanu.
Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar
12.
vieglajiem taksometriem
Licence fiziskām personām un
12.1. individuālajiem komersantiem uz
1 licence
35,27
vienu gadu
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.2. ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
58,79
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
līdz piecām vienībām
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.3 ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
88,19
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
no sešām līdz 10 vienībām
Maksa par licences kartīti:
12.4. uz vienu mēnesi
1 licences
1,18
uz vienu gadu
kartīte
14,11
12.5. Licences dublikāta izsniegšana
1 licence
5,88
* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās
maksas samaksāšanas.
13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Avio, kuģu, autobusu biļešu
13.1.
2,13
pieteikšana pa tālruni
1
(viena)
A4 formāta
13.2.
Kopēšana
lpp.
(no 0,07
vienas
puses)
Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu
ārpus Bauskas novada (ja nav
13.3.
7,11- 14,23
noslēgts līgums par komisiju):
Latvija/ārvalstis
1- 3
13.4.
Faksa nosūtīšana
1,00
lappuses
11.7.1.

5

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
18.
18.1.
19.
19.1.

Faksa saņemšana

1
lappuse

Uzcenojums
TIC
pārdotajām
precēm
(kartēm,
pastkartēm,
bukletiem, suvenīriem)
Konsultācija klātienē par tūrisma
jautājumiem
(ārpus
Bauskas
novada
esošajiem
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
un
tūrisma speciālistiem)
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Pansionāts „Derpele”
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„Dzirnaviņas”
Mežotnes pamatskola
Siltā ūdens apgāde
Īslīces vidusskola
Siltā ūdens apgāde
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Apkures izmaksas

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 16.p.

Par finansējuma paredzēšanu SIA „BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla
palielināšanai
Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē Pilskalna ielā 26, Bauskā siltumenerģija tiek
nodrošināta, izmantojot lokālās gāzes apkures iekārtas.
SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2015.gada beigās būs pabeigusi projektu, kurā katlumājā
Dārza ielā 11, Bauskā paredzēts izbūvēt 5 MW šķeldas katlu ar segta tipa šķeldas pieņemšanas
mezglu.
Bauskas novada pašvaldībā ir SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” izstrādāts
tehniskais projekts „Administratīvā korpusa – sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26,
Bauskā, Bauskas novadā”. Atbilstoši šim projektam nākotnē paredzēta sporta halles būvniecība.
Pastāvot šādiem apstākļiem, ir lietderīgi sporta bāzes objektus pieslēgt centralizētajai
siltumapgādes sistēmai, izbūvējot attiecīgus siltumtīklus un siltummezglus, tādējādi nodrošinot
ēku apkurināšanu ar atjaunojamajiem energoresursiem un samazinot atkarību no fosilā kurināmā.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Šā lēmuma aprakstošajā daļā minēto aktivitāšu īstenošanai paredzēt Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžetā SIA „BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanai finansējumu
150 000 EUR (simt piecdesmit tūkstoši euro).

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
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 17.p.

Par finansējumu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.novembrī saņemts nodibinājuma „Fonds
Sibīrijas bērni” (turpmāk – Nodibinājums) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt
Nodibinājuma 2016.gadā īstenojamos projektus – izstādes „Sibīrijas bērni” izveidošanu, projekta
„Runājošā grāmata „Sibīrijas bērni”” īstenošanu un dokumentālās filmas „Tēvi tur” uzņemšanu.
Izvērtējot Nodibinājuma lūgumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu
un 42.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” lūgumu, paredzot Bauskas novada
pašvaldības 2016.gada budžetā finansējumu 300 EUR (trīs simti euro) iestādei „Bauskas
novada administrācija” Nodibinājuma projektu atbalstam.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar nodibinājumu „Fonds Sibīrijas
bērni” līgumu, paredzot tajā arī piešķirtā finansējuma izlietošanas mērķi un atskaites par
finansējuma izlietojumu iesniegšanas kārtību.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 18.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.13
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”’.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums”” uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(prot.Nr.11, 67.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības nolikums
(Grozījumi: 31.07.2014., 27.11.2014.; 26.11.2015.)
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus.
II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums,
pašvaldības domes un administrācijas struktūra
2. Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – Bauskas novada domes (turpmāk – dome) un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību (saskaņā ar pielikumā pievienoto Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūru)
Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par
pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses.
3. Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.
4. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības:
4.1. Bauskas pilsēta;
4.2. Brunavas pagasts;
4.3. Ceraukstes pagasts;
4.4. Codes pagasts;
4.5. Dāviņu pagasts;
4.6. Gailīšu pagasts;
4.7. Īslīces pagasts;
4.8. Mežotnes pagasts;

4.9. Vecsaules pagasts.
5. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Bauskas
novada dome, kas:
5.1. likumos un šajā nolikumā noteiktajos, kā arī citos gadījumos pieņem lēmumus;
5.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
5.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
5.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
5.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
6. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
septiņpadsmit deputātiem.
7. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no domes
deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:
7.1. Finanšu komiteju deviņu deputātu sastāvā;
7.2. Sociālo un veselības lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.3. Vides un attīstības komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.4. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā.
8. Pašvaldības kompetences izpildei dome normatīvajos aktos un Bauskas novada pašvaldības
nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā izveido tai atbildīgu pašvaldības administrāciju,
nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.
9. Pašvaldības administrācijā ietilpst pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un visas pašvaldības domes izveidotās iestādes.
10. Pašvaldības administrāciju (nolikuma 9.punkts) koordinē un savas kompetences ietvaros
kontrolē pašvaldības izpilddirektors, ja normatīvajos aktos vai nolikumā nav noteikts citādi,
īstenojot padotību pār pašvaldības institucionālās struktūras organizāciju un funkciju pildīšanu.
Pašvaldības izpilddirektora padotībā ir pašvaldības kapitālsabiedrības, kas izpilda pašvaldības
deleģētos uzdevumus. Pašvaldības izpilddirektors uzrauga deleģētu uzdevumu izpildes tiesiskumu
un lietderību.
11. Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
11.1. Bauskas novada administrācija:
11.1.1. Bauskas novada administrācija ir patstāvīga pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
11.1.2. Bauskas novada administrācijas tiesības un pienākumi tiek noteikti Bauskas novada
administrācijas nolikumā, ko apstiprina dome. Bauskas novada administrācijas struktūrvienības
darbojas, pamatojoties uz Bauskas novada administrācijas nolikumu un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienību vadītāju apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaņoti ar domi;
11.1.3. Bauskas novada administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, kurš kā šīs iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakļautībā;
11.1.4. Bauskas novada administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, kurš kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības izpilddirektora
pakļautībā;
11.1.5. Bauskas novada administrācija nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
Bauskas pilsētā;
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11.1.6. papildu nolikumā noteiktajai kompetencei Bauskas novada administrācija pieņem
lēmumus šādos jautājumos:
11.1.6.1. zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana;
11.1.6.2. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
11.1.6.3. zemes lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
11.1.6.4. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus un laukumus);
11.1.6.5. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
11.1.6.6. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas aktu
parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
11.1.6.7. izziņu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.
11.2. Pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvaldes):
11.2.1. Brunavas pagasta pārvalde;
11.2.2. Ceraukstes pagasta pārvalde;
11.2.3. Codes pagasta pārvalde;
11.2.4. Dāviņu pagasta pārvalde;
11.2.5. Gailīšu pagasta pārvalde;
11.2.6. Īslīces pagasta pārvalde;
11.2.7. Mežotnes pagasta pārvalde;
11.2.8. Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā – novada pagastos. Pārvalžu tiesības un pienākumi tiek noteikti pārvalžu
nolikumos, ko apstiprina dome. Pārvalžu darba koordināciju veic pašvaldības izpilddirektors.
Pārvalžu vadītāji ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram. Pārvalžu vadītāji saskaņā ar pārvalžu
nolikumiem pārzina viņu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību. Pārvalžu
vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo dome.
11.3. Vispārējās izglītības iestādes:
11.3.1. Bauskas Valsts ģimnāzija;
11.3.2. Bauskas sākumskola;
11.3.3. Bauskas 2.vidusskola;
11.3.4. Bauskas pilsētas pamatskola;
11.3.5. Īslīces vidusskola;
11.3.6. Uzvaras vidusskola;
11.3.7. Mežotnes internātvidusskola;
11.3.8. Codes pamatskola;
11.3.9. Mežgaļu pamatskola;
11.3.10. Mežotnes pamatskola;
11.3.11. Griķu pamatskola;
11.3.12. Ozolaines pamatskola;
11.3.13. Vecsaules pamatskola.
11.4. Interešu izglītības iestāde:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
11.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
11.5.1. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
11.5.2. Bauskas Mākslas skola;
11.5.3. Bauskas Mūzikas skola.
11.6. Pirmsskolas izglītības iestādes:
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11.6.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
11.6.2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.
11.7. Speciālās izglītības iestāde:
Pamūšas speciālā internātpamatskola.
11.8. Bibliotēka:
Bauskas Centrālā bibliotēka.
11.9. Kultūras iestādes:
11.9.1. Bauskas Kultūras centrs;
11.9.2. Bauskas pils muzejs;
11.9.3. Bauskas muzejs. (Grozīts ar 27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)
11.10. Sociālās aprūpes iestāde:
Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.
11.11. Citas iestādes:
11.11.1. Sporta centrs „Mēmele”;
11.11.2. Bauskas novada Bāriņtiesa;
11.11.3. Bauskas novada Sociālais dienests.
12. Pašvaldībai pieder visas kapitāldaļas un tā ir visu šo kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
12.1. SIA „Bauskas slimnīca”;
12.2. SIA „Zemgales mutes veselības centrs”;
12.3. SIA „Bauskas zobārstniecība”;
12.4. SIA „VIDES SERVISS”;
12.5. SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
12.6. SIA „Bauskas siltums”;
12.7. SIA „Īslīces ūdens”.
13. Pašvaldībai pieder kapitāla daļas un tā ir šo kapitāla daļu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
14. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
14.1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
14.2. „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”;
14.3. Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra;
14.4. Reģionālo attīstības centra apvienība. (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.13.)
15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, novada administrācijas,
pagastu pārvalžu darbiniekiem, pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pieaicinātiem speciālistiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
15.1. Bauskas novada Vēlēšanu komisiju;
15.2. Administratīvo komisiju;
15.3. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisiju;
15.4. Iepirkuma komisiju;
15.5. Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
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15.6. Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisiju;
15.7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisiju;
15.8 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. (Papildināts ar
27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)
15.9. Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam;
(Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
15.10. Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju; (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem
noteikumiem Nr.13.)
15.11. Būvju pieņemšanas komisiju; (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
15.12. Medību koordinācijas komisiju. (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.13.)
16. Komisiju darbību reglamentē domes apstiprināti nolikumi.
Komisijas nolikumā norāda:
16.1. komisijas nosaukumu;
16.2. komisijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci;
16.3. domes pastāvīgo komiteju amatpersonas vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā
komisija;
16.4. komisijas izveidošanas kārtību;
16.5. komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka (ja tāds ir paredzēts) ievēlēšanas
kārtību, kā arī kompetenci;
16.6. komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību;
16.7. iestādi vai amatpersonu, kurai privātpersona var apstrīdēt komisijas izdotu administratīvo
aktu vai faktisko rīcību;
16.8. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.
17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu
veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši
šā nolikuma 16.punktam vai arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.
Atsevišķu darba uzdevumu izpildei (piemēram, inventarizācijas veikšanai, amatu konkursa
rīkošanai, iekšēja normatīvā akta izstrādāšanai) domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors,
iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisijas vai darba grupas.
18. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskatu dome ne retāk kā reizi gadā uzaicina zvērinātus revidentus, par kuru
darbu apmaksā no domes budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
19. Dome lieto Bauskas novada ģerboni domes zīmogā, kā arī uz veidlapām. Dome izmanto uz
iestādes „Bauskas novada administrācija” vārda atvērtos norēķinu kontus kredītiestādēs un Valsts
kasē. Dome savā darbībā, kā arī veidlapās izmanto Bauskas novada administrācijas nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruņu numurus un e-pasta adresi.
III. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un
pašvaldības izpilddirektora vietnieka pilnvaras
20. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
Domes priekšsēdētājs:
20.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
20.2. vada Finanšu komitejas darbu;
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20.3. vada domes darbu, ierosina un koordinē jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās,
komisijās un darba grupās;
20.4. koordinē deputātu un pašvaldības institūciju darbību;
20.5. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā nolikumā
noteiktā kārtībā;
20.6. atver un slēdz Bauskas novada administrācijas kontus kredītiestādēs un Valsts kasē;
20.7. dod saistošus rīkojumus administrācijas darbiniekiem;
20.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
20.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina domes dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu
jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam;
20.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
lēmumos un šajā nolikumā;
20.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām,
uzņēmumiem organizācijām, kā arī tiesā;
20.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
20.13. ir kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
20.14. koordinē sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumus.
21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.
22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā,
kā
arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
22.2. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju;
22.3. koordinē pašvaldības mantas apsaimniekošanu;
22.4. koordinē attīstības un citus projektus, kuros kā partneris iesaistās vai ir iesaistīta pašvaldība;
22.5. koordinē jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
22.6. koordinē jautājumus, kas attiecas uz 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);
22.7. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu
sniegšanai;
22.8. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
22.9. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu,
kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
22.10. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;
22.11. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas nav paredzēti iepriekš minētos
punktos;
22.12. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus.
23. Dome pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ amatā pašvaldības izpilddirektoru.
Pašvaldības izpilddirektors ir tieši pakļauts domes priekšsēdētājam. Pašvaldības izpilddirektors
organizē pašvaldības administrācijas kompetences funkciju pildīšanu un ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības izpilddirektora ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaļinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora
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vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā atbrīvo dome.
24. Pašvaldības izpilddirektors:
24.1.īsteno Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci;
24.2. īstenojot Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atlaiž no tā
Bauskas novada administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus Bauskas novada
administrācijas darbiniekus (izņemot saimnieciskos darbiniekus) pieņem darbā konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieņemšanu darbā iepriekš saskaņo ar domi;
24.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;
24.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās
komitejās;
24.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu;
24.6. dod saistošus rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
24.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;
24.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
24.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos (parasti domes sēdē) ziņo domei par
pašvaldības administrācijas darbu, par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu, kā arī pēc domes
vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem
jautājumiem;
24.10. piedalās domes un komiteju sēdēs;
24.11. pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
24.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī slēdz
līgumus;
24.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.
25. Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks:
Pašvaldības izpilddirektora vietnieku amatā ieceļ dome. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir
tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku
pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata
Darba likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbrīvo dome.
26. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
26.1. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā;
26.2. nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Bauskas pilsētā – nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, ielu, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtošanas darbu un remontdarbu
plānošanu un pārraudzību;
26.3. nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu savas pārraudzības jomā ietilpstošajos
jautājumos;
26.4. organizē, kontrolē un atbild par pašvaldības saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi
savas pārraudzības jomā ietilpstošajos jautājumos;
26.5. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par pakļautībā esošo pašvaldības
iestāžu, Bauskas novada administrācijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai
likvidēšanu;
26.6. piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs;
26.7. piedalās Bauskas novada pašvaldības darba grupās un komisijās, kuru sastāvā ievēlēts vai
iecelts;
26.8. veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos pienākumus.
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27. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka pakļautībā ir pielikumā pievienotajā Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes struktūrā norādītās pašvaldības iestādes un Bauskas novada administrācijas
struktūrvienības.
28. Pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
Domes priekšsēdētājs nodrošina un pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentācijas un
materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam.
Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais
domes priekšsēdētājs, jaunievēlētais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un grāmatvedis.
29. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāti, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu vadītāji, komisiju un
darba grupu locekļi, kā arī Bauskas novada administrācijas amatpersonas un darbinieki saņem
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
IV. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācijas nodrošinājums
30. Domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēl atbilstoši likumam un šim nolikumam.
31. Ievēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts pats izvēlas komiteju
atbilstoši savām interesēm un profesionālajām iemaņām.
Ja šo principu nav iespējams ievērot, deputātus komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa
(ņemot par pamatu politisko partiju domes vēlēšanās iegūto deputāta vietu skaitu).
32. Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nododami izskatīšanai Finanšu
komitejai.
33. Finanšu komiteja:
33.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
33.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm
līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
33.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes
lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai
grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
33.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
33.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī par nekustamā
īpašuma iegūšanu, tajā skaitā pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
33.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, pašvaldības iestāžu, valžu,
komisiju, kā arī darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
33.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu
izlietojumu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
33.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz
ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
33.9. izskata un sniedz atzinumu par gada pārskatu.
34. Sociālo un veselības lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
34.1. par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
34.2. par Bauskas novada Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas
darbību;
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34.3. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
34.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
34.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
34.6. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības sociālās aprūpes
iestāžu darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
34.7. izskata pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu
piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
35. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
35.1. par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
35.2. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības izglītības, kultūras
un sporta iestāžu darbību;
35.3. par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs;
35.4. par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un pasākumiem;
35.5. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus un
pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu
komitejā;
35.6. par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
35.7. par starptautisko sadarbību.
36. Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:
36.1. teritorijas plānojumu, detālplānojumiem;
36.2. attīstības programmām un attīstības stratēģijām;
36.3. zemes ierīcības plāniem;
36.4. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
36.5. zemes lietām;
36.6. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
36.7. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
36.8. starptautisko sadarbību un tūrismu;
36.9. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
36.10. par komunālajiem pakalpojumiem;
36.11. par teritorijas labiekārtošanu;
36.12. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;
36.13. par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
36.14. par satiksmes organizāciju;
36.15. pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu
pieprasījumiem un iesniedz tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
37. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:
37.1. iepazīties ar Bauskas novada administrācijas, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju
sēdēs;
37.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
dokumentus un paskaidrojumus.
38. Domstarpības, kas rodas starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības
amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām, izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpību izskatīšana ir nododama domei.
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39. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām
un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju
kompetenci. Šādā gadījumā komiteju priekšsēdētāji vienojas par to, kurš no viņiem vadīs kopīgo
sēdi.
40. Komitejas sēžu norises laiku, atbilstoši domes lēmumiem par pastāvīgo komiteju norises
laikiem, kā arī sēžu norises vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju un paziņojot Bauskas novada administrācijas atbildīgajiem speciālistiem, kuri veic
komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Komiteju sēdes nedrīkst sasaukt tajā pašā laikā, kad ir paredzētas domes sēdes.
41. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu:
41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm nolikumā noteiktā
kārtībā;
41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
41.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;
41.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;
41.5. kārto komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši
lietvedības noteikumiem;
41.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
41.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai
viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā.
42. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, no komitejas locekļiem ar vienkāršu
balsu vairākumu ievēl komitejas locekļi. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu
var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus
viņa prombūtnes laikā.
43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
43.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
44. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes informē deputātus par komitejas sēžu norises vietu, laiku
un darba kārtību, nosūtot elektronisku paziņojumu uz deputātu norādītajām elektroniskā pasta
adresēm.
45. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas
pirms ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
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46. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.
Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis
sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta
komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
47. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par
to jāpaziņo domei.
48. Komitejas loceklis var tikt izslēgts no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos,
ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm
vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.
49. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās.
Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir
tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības institūcijas amatpersonu vai darbinieku, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru.
V. Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība
un līgumu noslēgšanas procedūra
50. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek
iekļauts jebkurš jautājums, par kuru saskaņā ar normatīviem aktiem jāpieņem domes lēmums un
kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu
jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes
sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu
izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.
51. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā un tajos jābūt norādītam:
51.1. kas un kad šos lēmumu projektus ir gatavojis;
51.2. kādās institūcijās projekts ir izskatīts;
51.3. kas ir projekta iesniedzējs, lēmuma projektā jābūt iesniedzēja parakstam un datumam;
51.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde
saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
51.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.
52. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un
rakstveida atzinuma sniegšanai Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbiniekam
un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo
noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo
iniciatīvu, papildus šo noteikumu 50.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz
Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbinieka saskaņojums par saistošo
noteikumu projekta atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.
53. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā, kur tos reģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs
izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no
komitejas vai, ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku,
kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.
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54. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj dome. Dome, pieņemot budžetu, nosaka finanšu līdzekļu
apmēru pašvaldības iestādēm, kā arī pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu līdzekļiem
(investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības finansējums utt.). Pasākumi, kas nav saistīti ar
gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu
līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai
citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc
tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.
55. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai
jāiesniedz domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma
projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja
uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares speciālists.
56. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas
sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, nodrošina arī to, lai domes sēdes materiāli būtu pieejami domes deputātiem Bauskas
novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
57. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai
uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu
sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie
iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
58. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par
naudas summu, kas nepārsniedz 30 000 euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Bauskas novada administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 30 000 euro, pašvaldības vārdā slēgt pašvaldības
izpilddirektoram. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.
59. Darba līgumus ar Bauskas novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, kā arī
uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors. Šī kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām,
kad pašvaldības izpilddirektors slēdz iepirkuma līgumus.
60. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā,
saskaņošana nav nepieciešama.
61. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās
tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās
pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz
iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
62. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi. Par sadarbības
līgumu lemj dome.
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63. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības
institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir
domes ekskluzīvā kompetencē.
VI. Domes darba reglaments
64. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.
65. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.14.00.
66. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba
kārtību. Atklātās domes sēdēs ir atļauti video un audio ieraksti, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
67. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kas veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības
izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Bauskas novada administrācijas nodaļu
vadītājiem. Citu Bauskas novada administrācijas darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā
nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.
68. Domes priekšsēdētājs:
68.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
68.2. dod vārdu ziņotājam;
68.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
68.4. vada debates;
68.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
68.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā
dienā;
68.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to
viņš vēlas uzstāties debatēs.
69. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
69.1. ziņojums;
69.2. deputātu jautājumi;
69.3. debates;
69.4. ziņotāja galavārds;
69.5. domes priekšsēdētāja viedoklis,
69.6. balsošana;
69.7. balsošanas rezultātu paziņošana.
70. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
komitejas priekšsēdētāja uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares
speciālists. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu
informāciju. Par debašu beigām paziņo domes priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to
nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata
divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.
71. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc
viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.
72. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem,
kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie Bauskas novada
administrācijas darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.
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73. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras
nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

ir

klāt

domes

sēdē,

74. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts
valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots
dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var
nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.
75. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdē sniedz pārskatu par veikto darbu un par pieņemto
lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un
saņemt atbildes. (Grozīts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
76. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, pašvaldības
izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir
obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.
77. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek
turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā
iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde
tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
78. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam
jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas,
tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek
debates.
79. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai
viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.
Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
80. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit
minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo
deputātu vairākums.
81. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par
attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.
82. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un,
ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie
domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
83. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu
izskatīšanu un balsošanu par tiem.
84. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu,
nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu,
kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs
konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu,
priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka
domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums
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ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma
projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem
lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts
nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
85. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis domes priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties
debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties
debatēs.
86. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
87. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms
balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.
88. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.
89. Domes deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un izteicis pretēju priekšlikumu,
balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli
sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami
protokolam. Deputāts, kurš ir balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, nav atbildīgs par
pieņemto lēmumu.
90. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības interneta mājas lapā
www.bauska.lv. un Bauskas novada administrācijā. Informācijas pieejamību nodrošina Bauskas
novada administrācijas Kanceleja.
91. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt
pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt
izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola
apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.
92. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu
protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.
93. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts
lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba
dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk
kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
94. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un to
paskaidrojuma rakstu publicē Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un
tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks
spēkā stāšanās laiks. (Grozīts ar 26.11.2015.saistoājiem noteikumiem Nr.13.)
Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, kā arī publicē pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
Pašvaldības nolikumu un saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu trīs dienu laikā no to
pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos
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noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Pašvaldības nolikumam un saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības budžetu jābūt brīvi pieejamiem Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, ka arī tie ir publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
95. Ja dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un
intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu domes priekšsēdētājs vai
administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt masu
saziņas līdzekļos.
VII. Iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtība
96. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki un kārtība.
97. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir šādi iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 Bauskas novada administrācijas ēkā.
98. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko
informācija izliekama uz informācijas stenda Bauskas novada administrācijā, kā arī pagastu
pārvalžu ēkās. Informācija publicējama arī internetā domes mājas lapā. Institūciju vadītāji un
pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes priekšsēdētāja
apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un
publicējams internetā pašvaldības mājas lapā, norādot laiku un telpu, kurā pieņemšanas notiks.
99. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga
atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.
100. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var
iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.
101. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Bauskas novada administrācijas
darbinieki, kas atbildīgi par lietvedības kārtošanu. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai Pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība Bauskas novada administrācijas struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka
Bauskas novada administrācijas un citu institūciju izdoti iekšēji normatīvi akti.
102. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt
atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai
uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz
rakstveida iesniegumiem.
103. Saņemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu
prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai.
Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad
pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to
informē tiešo vadītāju.
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104. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas
pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas
pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.
105. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
VIII. Publiskās apspriešanas kārtība un iedzīvotāju aptaujas
106. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
gadījumos, kas noteikti nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā Bauskas
novada teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:
106.1. par Bauskas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
106.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;
106.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
106.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz
500 000 euro;
106.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā
īpašuma vērtību;
106.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;
106.7. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.
107. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti
šā nolikuma 106.punktā, izņemot jautājumus, kas:
107.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
107.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;
107.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
107.4. attiecas uz budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
107.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
108. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma
saņemšanas dome var lemt:
108.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
108.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
108.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
108.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
109. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no
attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldībā. Nolikumā noteiktā
publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek
organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
110. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
111. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:
111.1. tās datumu un termiņus;
111.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
111.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
111.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
111.5. Svītrots ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.
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112. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis” informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā
arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
113. Bauskas novada administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.
114. Bauskas novada administrācijas un pašvaldības iestādes autonomās kompetences jomā
atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību
var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.
115. Domē var apstrīdēt šādu pašvaldības institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos aktus
un faktisko rīcību:
115.1. pašvaldības iestāžu amatpersonu, izņemot Bauskas novada administrācijas nodokļu
inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja, sabiedriskās kārtības sargu pieņemtos
administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami domes priekšsēdētājam;
115.2. komisiju, izņemot Vēlēšanu komisijas, Administratīvās komisijas un Iepirkuma komisijas
lēmumus, kā arī Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas lēmumus.
116. Domes izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību privātpersona Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
117. Ja privātpersona apstrīd vai pārsūdz administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos
zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj dome, pirms tam šo
jautājumu izskatot Finanšu komitejā.
X. Noslēguma jautājumi
118. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošos noteikumus
Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”.
119. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra uz 2 lapām.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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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
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 19.p.

Par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.14
„Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
2.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.14
„Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14
„Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
2015.gada 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā. Minētā panta piektā daļa
noteic, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus,
kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Šos
saistošos noteikumus novada dome publicē oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes izdoto
saistošo noteikumu publicēšanas vietu un tā ir – Bauskas
novada pašvaldības laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”.
Neietekmē
Neietekmē

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
26.11.2015. lēmumu
(protokols Nr.23, 19.p.)

Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.14
„Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas
noteikšanu”
Bauskā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta
piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Bauskas novada pašvaldības
laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”.
3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 20.p.

Par noteikumu „Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra noteikumus Nr.5 „Pašpārvadājumu
veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra noteikumi Nr.5 „Pašpārvadājumu
veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā” uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdē
(prot. Nr.23, 20.p.)

Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra noteikumi Nr.5

„Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”
Bauskā
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā esošo,
kā arī nomāto autobusu izmantošanas veidus, rezervēšanas un izmantošanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši visām Bauskas novada pašvaldības iestādēm un to piemērošanu
nodrošina Pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Transporta nodaļa (turpmāk
– Transporta nodaļa).
3. Pašvaldības autobusus atļauts izmantot tikai tādu pārvadājumu veikšanai, kas izriet no
pašvaldības funkcijām. Autobusi tiek izmantoti pašvaldībai noteikto izglītības, kultūras, sporta
un sociālās palīdzības un citu likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto funkciju
veikšanai, nodrošinot autobusus:
3.1. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – skolēni) nokļūšanai uz izglītības
iestādēm, izglītības un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, mācību ekskursijas, sporta
sacensības, konkursi, koncerti, izrādes, skates, mēģinājumi u.tml.), kā arī atpakaļ maršruta
sākumpunktā;
3.2. Pašvaldības iestāžu darbinieku nokļūšanai uz pasākumiem (semināriem, kursiem, pieredzes
apmaiņas braucienos u.tml.), kā arī atpakaļ maršruta sākumpunktā;
3.3. Pašvaldības amatierkolektīvu un pašvaldības pārstāvju (darbinieku un dalībnieku), sportistu
nokļūšanai uz kultūras un sporta pasākumiem (sporta sacensības, koncerti, izrādes, skates,
mēģinājumi u.tml.), kā arī atpakaļ maršruta sākumpunktā;
3.4. pēc Pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” pieprasījuma nodrošinot
iestādes klientu nokļūšanu uz kultūras un citiem pasākumiem un atpakaļ maršruta
sākumpunktā;
3.5. pēc Pašvaldības iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests” un „Bauskas novada bāriņtiesa”
pieprasījuma nodrošinot personu nokļūšanu attiecīgajā vietā atbilstoši pieprasījumam, kā arī
atpakaļ maršruta sākumpunktā.
4. Citas personas Pašvaldības autobusos drīkst pārvadāt, pastāvot vismaz vienam no šādiem
nosacījumiem:
4.1. Pašvaldības iestādes vadītājs ir norīkojis atbildīgo personu par attiecīgo pārvadājamo personu
grupu.
4.2. personām (ģimenēm), kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām un ja sabiedriskais transports konkrētajā maršrutā nav pieejams vispār un

autobusā ir brīvas sēdvietas; atļauju personām, ņemot vērā iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” atzinumu, izdod Pašvaldības izpilddirektors rīkojuma veidā;
5. Autobusa pieprasīšanas kārtību ar rīkojumu apstiprina Pašvaldības izpilddirektors.
6. Par autobusa braucienu sagatavojams Pašvaldības iestādes vadītāja rīkojums,
kurā
norādīts pašpārvadājuma brauciena mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu,
plānotais brauciena maršruts, rīkojumam pievienojams pasažieru saraksts vai norāde,
kādas personas var atrasties autobusā un kādi dokumenti to apliecina. Iestādes vadītāja
parakstītajā dokumentā norādāma arī atbildīgā persona par attiecīgo pārvadājamo peronu
grupu, kura atbild par kārtības un drošības ievērošanu autobusa salonā.
7. Pasažieru grupām pēc pasākuma (izrādes, skates, sporta sacensības u.tml,) autobusā jāatgriežas
ne vēlāk kā trīs stundu laikā. Šis noteikums attiecas uz plānotajiem pasākumiem, kā arī tādiem
pasākumiem, kuros piedalīšanās notiek pēc uzaicinājuma.
8. Pasažieru uzvedības noteikumus Pašvaldības autobusos apstiprina Pašvaldības izpilddirektors.
9. Autobusa vadītājam ir pienākums neuzņemt autobusā personas, kuras neatbilst šo noteikumu
prasībām.
10. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
Domes priekšsēdētājs
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Par darba grupas izveidošanu pansionāta „Derpele” pārcelšanai uz Mežotnes
internātvidusskolas telpām
2015.gada 26.novembra Bauskas novada domes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums
un sagatavots lēmuma projekts „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskolas” likvidēšanu”, kas paredz uzsākt Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.4513901010, juridiskā adrese: Mežotnes internātvidusskola, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV3926) (turpmāk – Mežotnes internātvidusskola) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama
līdz 2016.gada 8.jūlijam.
Vadoties no iepriekšminētā lēmuma ar 2016.gada 9.jūliju pilnībā tiek atbrīvotas Mežotnes
internātvidusskolas telpas: mācību korpuss ar platību 4148,2 m2, dienesta viesnīca Nr.2 ar platību
2984,8 m2.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.punkts nosaka, ka publiskai personai ar finanšu līdzekļiem un mantu jārīkojas lietderīgi, tas ir,
tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu,
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” (turpmāk –
pansionāts „Derpele”) telpas un pakalpojuma sniegšanas vietas pašlaik atrodas trīs
struktūrvienībās: vispārēja tipa pansionāts „Derpele”, adrese: „Derpele”, Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901, Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs, adrese: „Pansionāts”, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, un Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. Kopējā pansionāta
telpu platība 2118,70 m2. Klientu skaits –108, turpmāk klientu skaita paplašināšana tikpat kā nav
iespējama telpu šaurību dēļ, maksimāli vēl tiktu nodrošinātas vietas 4 klientiem.
2015.gada 17.februārī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles
departaments veica pārbaudi Bauskas novada pašvaldības iestādē „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele””, par ko sagatavots pārbaudes akts Nr.2015-1. Pārbaudes aktā punktos par telpu
piemērotību klientu vajadzībām konstatēts, ka pašreizējās pansionāta telpas Bauskas
struktūrvienībā tikai daļēji atbilst normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām.
Savukārt telpas struktūrvienībā „Derpele” vizuāli ļoti atšķirīgas, tās pakāpeniski tiek remontētas
un labiekārtotas, bet 1.stāva dzīvojamās telpas ir nemājīgas, slikti vēdināmas un mitras.
Lai lietderīgi izmantotu Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās Mežotnes
internātvidusskola un pansionāta „Derpele”” telpas, vispārēja tipa pansionāts 2016.gadā pārceļams
uz Mežotnes internātvidusskolas telpām. Pansionāta „Derpele” telpu pārcelšana uz Mežotnes
internātvidusskolas telpām nodrošinātu pansionātam plašas un ērtas telpas, piemērotas pansionāta
klientu vajadzībām.
Lai izvērtētu iepriekšminēto Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo ēku un telpu
turpmāko izmantošanu, veiktu finanšu aprēķinus un sagatavotu 2016.gada budžeta pieprasījumu
saistībā ar pansionāta „Derpele” pārcelšanu, ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu, ir nepieciešams
izveidot darba grupu pansionāta „Derpele” pārcelšanai uz Mežotnes internātvidusskolas telpām,

iekļaujot tajā Bauskas novada deputātus, Bauskas novada pašvaldības iestāžu vadītājus un
administrācijas speciālistus.
Bauskas novada 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.3 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 17.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Pamatojoties uz Bauskas novada 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.3 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izveidot darba grupu vispārēja tipa pansionāta „Derpele” pārcelšanai uz Mežotnes
internātvidusskolas telpām šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Darba grupas locekļi:
Aldis Kapkalns – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma vecākais speciālists,
Iveta Kubliņa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
vadītāja,
Juris Landorfs – Bauskas novada domes deputāts, Sociālo un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētājs,
Tija Lauciņa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” sociālā
darbiniece,
Sarmīte Oļehnoviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece,
Dace Peņķe – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktore,
Ineta Ruhocka – pašvaldības izpilddirektora vietniece,
Inta Savicka – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”
direktore,
Normunds Vāvers – Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
Mārtiņš Vilciņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus:
2.1. izvērtēt un sagatavot nepieciešamo būvdarbu apjomus telpu piemērošanai pansionāta
vajadzībām un sagatavot projektēšanas uzdevumus;
2.2. sagatavot pārcelšanas finanšu aprēķinus un iesniegt budžeta pieprasījumu saistībā ar
pansionāta pārcelšanu;
2.3. izvērtēt pansionāta personāla turpmāko noslogojumu, darba pienākumus un
nepieciešamā atalgojuma apmēru;
2.4. sagatavot turpmāko rīcību plānu.
3. Noteikt darba grupas darbības starpziņojuma par nepieciešamā finansējuma apmēru
iesniegšanas termiņu – 2016.gada 22.janvāris.
4. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
4.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
4.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekļiem;
4.3. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kancelejas lietvedis.
4.4. darba grupas vadītājs rīkojuma 2.punktā minēto uzdevumu izpildei var pieaicināt citus
speciālistus un ekspertus.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X,
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.27 Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. 27, Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā ar platību 71,3 m². Dzīvoklis ir izīrēts A.Z., un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Ar A.Z. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, īres un komunālo maksājumu
parādu īrniecei 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 un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 71,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 713/19092
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.X, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 71,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 713/19092
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atļaut dzīvokļa īrniekam atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli
Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules
pagastā ar platību 70,8 m². Dzīvoklis izīrēts D. V., un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums. Īrniece ir izteikusi vēlmi īrēto dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. X, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 70,8 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 708/8101
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 70,8 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 708/8101
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atļaut dzīvokļa īrniekam atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.
X, „Kūdra 1”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, „Kūdra 1”, Vecsaules
pagastā ar platību 68,7 m². Dzīvoklis izīrēts N.B., un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums. Īrnieks ir izteicis vēlmi īrēto dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. X, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 68,7 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 687/8101
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 68,7 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 687/8101
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. X,
„Kūdra 2”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemta Vecsaules pagasta vēstule ar ierosinājumu atļaut
dzīvokļa īrniekam atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, „Kūdra 2”,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X, „Kūdra 2”, Vecsaules
pagastā ar platību 72,3 m². Dzīvoklis izīrēts N.G., un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums. Īrniece ir izteikusi vēlmi īrēto dzīvokli iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. X, „Kūdra 2”, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 72,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 2028 m², 723/7770
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. X, „Kūdra 2”, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 72,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 2028 m², 723/7770
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Mežotnes pagastā
īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Z.G. iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās
telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” 21.10.2015. izziņa Nr.1-15/252 „Par dzīvokļa „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes
pag., Bauskas nov. maksājumiem”.
Izskatot Z.G. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
Zeltītes Galvanovskas ģimene īrē dzīvokli „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas novada
pašvaldībā iesniegumu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniecei Z.G. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar Z.G., personas kods 040976-12052, līdz 2018.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar Z.Galvanovsku 01.12.2014. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-5, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts J.Ž. iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvojamās
telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde”
02.11.2015. izziņa Nr.3-9/87 „Par dzīvokļa „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov.
maksājumiem”.
Izskatot J.Ž. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
J.Ž. īrē dzīvokli „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Sniedziņi”-1, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma 5.2.4.
apakšpunktā ietveras īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas novada
pašvaldībā iesniegumu ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniekam J.Ž. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
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 „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar J. Ž., personas kods X, līdz 2018.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar J.Ž. 02.07.2014. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I.S. iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās
telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde”
02.11.2015. izziņa Nr.3-9/88 „Par dzīvokļa „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov.
maksājumiem”.
Izskatot I.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.S. īrē dzīvokli „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
30.aprīlim.
Dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma 5.2.4.
apakšpunktā ietveras īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas novada
pašvaldībā iesniegumu ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniecei I.S. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
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 „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar I.S., personas kods X, līdz 2018.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt grozījumus ar I.S. 06.05.2014. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Sniedziņi”-X, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu 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
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.23, 29.p.

Par dzīvojamās telpas Baznīcas ielā 12-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.M., dzīvesvieta: Baznīcas iela 12-X, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas ielā 12-X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 19.10.2015. izziņa Nr.1-15/77 „Par īres dzīvokļa Baznīcas ielā 12-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.M. ģimene īrē dzīvokli Baznīcas ielā 12-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Baznīcas ielā 12-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada
30.novembrim.
Dzīvojamās telpas Baznīcas ielā 12-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei A.M. 2015.gada 6.novembrī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds ir 313,52 EUR.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība „VIDES SERVISS” un A.M. 19.10.2015.
noslēgušas vienošanos „Par īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda atmaksu”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas ielā 12-8, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar A.M., personas kods X, līdz 2016.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.M. 27.05.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas Baznīcas ielā 12X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts N.P., dzīvesvieta: Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 30.10.2015. izziņa Nr.1-15/83 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 64B-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot N.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
N.P. īrē dzīvokli Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā
64B-20, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei N.P. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
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 Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar N.P., personas kods X, līdz 2018.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar N.P. 09.11.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 22.oktobrī saņemts B.P., dzīvesvietas adrese:
Rīgas ielā 44-X, Bauskā, Bauskas nov.,iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvokļa Rīgas ielā
44-X, Bauskā īres līguma termiņu.
Izskatot B.P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
B. P. ģimene īrē dzīvokli Rīgas ielā 44-X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-X,
Bauskā īres līguma termiņš beidzies 2015.gada 31.oktobrī.
Dzīvojamā telpā Rīgas ielā 44-X, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2009.gada 25.jūnijā
deklarējis B.P.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-X, Bauskā īres līguma 7.2.1.apakšpunktā ietvertas
īrnieka tiesības pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
Īrniekam B.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parādu.
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 Rīgas ielā 44-X, Bauskā īres līguma termiņu ar B.P., personas
kods X, līdz 2018.gada 30. novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 01.09.2008. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 10”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.novembrī saņemts Ulda Neilanda iesniegums
par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 10”, Īslīces
pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā biedrībai „Rītausmu nami” kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Ulda Neilanda iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Bērzkalni 10” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 003 0242 001ir
24 dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0.4939 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 003 0242). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un
dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Bērzkalni 10”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Bērzkalni 10”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0242 0.4939 ha platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Bērzkalni 10”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 11”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.novembrī saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības
„Bērzkalni 11” iesniegums par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 11”, Īslīces pagastā nodošanu
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā tai kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot biedrības iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
dzīvojamā mājā „Bērzkalni 11” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 003 0092 001ir
28 dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 2307,50 m² platībā
(kadastra apzīmējums 4068 003 0092). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta dzīvokļu īpašnieku biedrība „Bērzkalni 11”. Ar mājas
pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Bērzkalni 11”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Bērzkalni 11”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0092 2307,50 m² platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai dzīvokļu īpašnieku biedrībai
„Bērzkalni 11”, reģistrācijas Nr.40008244109.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Bērzkalni 11”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu A.T.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 10-4, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003
0121, bijušais īrnieks A.T., personas kods X, miris 2013.gada 6.aprīlī un par īpašumu ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 39,34 EUR, tai skaitā pamatparāds 22,21 EUR un
nokavējuma nauda 17,13 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka A.T. ir miris, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā kreditors
nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka A.T., personas kods X, miruša
2013.gada 6.aprīlī, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 39,34 EUR, tai skaitā pamatparāds 22,21
EUR un nokavējuma nauda 17,13 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst A.T., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 39,34 EUR (trīsdesmit
deviņi eiro, 34 centi), tai skaitā pamatparāds 22,21 EUR un nokavējuma nauda 17,13
EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu T.S.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma Kalēju iela 1-X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003
0129, bijusī īrniece T.S., personas kods X, mirusi 2013.gada 18.aprīlī un par īpašumu ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 40,39 EUR, tai skaitā pamatparāds 25,35 EUR un
nokavējuma nauda 15,04 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka T.S. ir mirusi, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā kreditors
nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka T.S., personas kods X, mirušas
2013.gada 18.aprīlī, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 40,39 EUR, tai skaitā pamatparāds
25,35 EUR un nokavējuma nauda 15,04 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst T.S., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 40,39 EUR (četrdesmit
eiro, 39 centi), tai skaitā pamatparāds 25,35 EUR un nokavējuma nauda 15,04 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu E.C.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 71-X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 005
0225, bijušais īrnieks E.C., personas kods X, miris 2011.gada 31.janvārī un par īpašumu ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 42,02 EUR, tai skaitā pamatparāds 22,25 EUR un
nokavējuma nauda 19,70 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka E.C. ir miris, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā kreditors
nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka E.C., personas kods X, miruša
2011.gada 31.janvārī, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 42,02 EUR, tai skaitā pamatparāds
22,25 EUR un nokavējuma nauda 19,70 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst E.C., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 42,02 EUR (četrdesmit
divi eiro, 2 centi), tai skaitā pamatparādu 22,25 EUR un nokavējuma nauda 19,70 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu L.E.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 44-X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 005
0216, bijusī īrniece L.E., personas kods X, mirusi 2011.gada 20.oktobrī un par īpašumu ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 22,20 EUR, tai skaitā pamatparāds 12,38 EUR un
nokavējuma nauda 9,82 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka L.E. ir mirusi, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā kreditors
nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka L.E, personas kods X, mirušas
2011.gada 20.oktobrī, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 22,20 EUR, tai skaitā pamatparāds
12,38 EUR un nokavējuma nauda 9,82 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst L.E., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 22,20 EUR (divdesmit
divi eiro, 20 centi), tai skaitā pamatparādu 12,08 EUR un nokavējuma nauda 9,82 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu A.K.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka pašvaldības
nekustamā īpašuma Biržu iela 30, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 005 0100, ½
domājamās daļas bijusīlietotāja A.K., personas kods X, mirusi 2010.gada 17.jūnijā un par
īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 108,12 EUR, tai skaitā pamatparāds 54,05 EUR,
pamatparādapalielinājumu 4,98 EUR un nokavējuma nauda 49,09 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka A.K. ir mirusi, laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā
kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav
reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka A.K., personas kods X, mirušas
2010.gada 17.jūnijā, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 108,12 EUR, tai skaitā pamatparāds
54,05 EUR, pamatparāda palielinājums 4,98 EUR un nokavējuma nauda 49,09 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst A.K., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 108,12 (viens simts
astoņi eiro, 12 centi), tai skaitā pamatparāds 54,05 EUR, pamatparāda palielinājums 4,98
EUR un nokavējuma nauda 49,09 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –

no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu I.M.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka pašvaldības
nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 15-X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0116, bijusī
īrniece I.M., personas kods X, mirusi 2012.gada 31.oktobrī un par īpašumu ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 52,68 EUR, tai skaitā pamatparāds 29,45 EUR un nokavējuma nauda
22,23 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Bauskas novada pašvaldība konstatējusi, ka I.M. ir mirusi, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
nav publicēts sludinājums par personas mantojuma atklāšanos un līdz ar to nodaļa kā kreditors
nav pieteikusi savu pretenziju uz personas atstāto mantojumu. Minētajai personai nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka I.M., personas X, mirušas
2012.gada 31.oktobrī, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 52,68 EUR, tai skaitā pamatparāds
29,45 EUR un nokavējuma nauda 22,23 EUR, ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst I.M., personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 52,68 EUR (piecdesmit
divi eiro, 68 centi), tai skaitā pamatparāds 29,45 EUR un nokavējuma nauda 22,23 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”,
Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.novembrī saņemts O.M., kurā izteikts lūgums
atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Īslīces pagastā.
Izskatot O.M. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Dadzīši”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra
Nr.4068 002 0133, pieder Bauskas novada pašvaldībaisaskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 5855;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,3043 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X;
O.M. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2012.gada 23.augustā O.M. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
administrāciju par zemes vienības 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamās
daļas nomu;
2014.gada 14.maijā O.M. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
administrāciju par zemes vienības 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamās
daļas nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,3043 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
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 priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4068 003 0251 Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums„Pagasts”, Īslīces pagastā,
kadastra Nr. 4068 002 0406, kura sastāvā ir zemes vienība ar platību 1900 m², kadastra
apzīmējums 4068 003 0251 un uz tā esošā katlu māja, būves kadastra apzīmējums 4068 003
0251 001. Katlu māju iepriekš izmantoja SIA „Īslīces ūdens” centralizētās apkures
nodrošināšanai Bērzkalnu ciematā. No 2015.gada marta katlu māja darbību ir pārtraukusi un
darbības atsākšana nav paredzēta. Tā kā nekustamais īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav
nepieciešams, ir lietderīgi šo nekustamo īpašumu atsavināt.
Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu
un 5.panta pirmo un piekto daļu,Bauskas novada dome nolemj:
1. .Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma
„Pagasts”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 002 0406, sastāvā esošo
zemesgabalu ar platību 1900 m², kadastra Nr. 4068 003 0251, un katlu māju, būves
kadastra apzīmējums 4068 003 0251 001.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rītiņi”,
Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.novembrī saņemts SIA „BAUSKA-TTAS”
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Rītiņi”, Īslīces
pagastā.
Izskatot SIA „BAUSKA-TTAS” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Rītiņi”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā,
kadastra Nr.4068 002 0263, pieder Bauskas novada pašvaldībaisaskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 7420;
nekustams īpašums „Rītiņi”, kadastra Nr.4068 002 0263, sastāv no zemes vienības
0,3542 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0263;
SIA „BAUSKA-TTAS” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības;
2014.gada 30.janvārī SIA „Bauska-TTAS” noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas
novada administrāciju par nekustamā īpašuma „Bauska-TTAS”, kadastra Nr.4068 002 0263,
zemes vienības 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0263 nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rītiņi”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0263, kas sastāv no zemes vienības 0,3542 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0263.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Liepu iela 3” Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Liepu iela 3”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, kadastra Nr.4068 002 0226, sastāv no zemes vienības 0,3219 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0226 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums
4068 002 0226 001) ar divdesmit četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.651 nekustams īpašums „Liepu iela 3”, kadastra Nr.4068 002 0226, reģistrēts uz
Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 702/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-1 pieder V.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 558/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-2 pieder I.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 705/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-3 pieder A.P.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 564/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-4 pieder G.V.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 711/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-5 pieder K.T.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 564/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-6 pieder E.K.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 707/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-7 pieder H.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 573/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.651-8 pieder B.G.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 705/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-9 pieder A.R.

Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 558/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-10 M.R.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 706/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-11 pieder V.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 551/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-12 pieder E.D.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 708/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-13 pieder J.J.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 555/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-14 pieder V.Š.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 708/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-15 pieder J.J.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 570/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-16 pieder S.Ū. un
D.Ū., katrai ½ domājamā daļa.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-Z, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 726/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-17 pieder I.Z.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 841/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-18 pieder D.M.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 729/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-19 pieder M.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 845/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-20 pieder L.K., D.K.,
E.K., katram 1/3 domājamā daļa.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 733/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-21 pieder Ņ.E.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 837/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.651-22 pieder A.A.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 738/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-23 pieder A.E.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 3” esošais dzīvoklis Liepu iela 3-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3219 ha platībā 838/16432 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.651-24 pieder N.E.
Tā kā nekustams īpašums „Liepu iela 3”, kadastra Nr.4068 002 0226, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
2

daļu un Administratīvo teritoriju un
13.punktu,Bauskas novada dome nolemj:

apdzīvoto

vietu

likuma

Pārejas

noteikumu

1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Liepu iela
3”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0226, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību
dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Liepu iela 3”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002
0226.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„X”, Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.novembrī saņemts J.T. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot J.T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā, kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 9053;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,6995 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X;
J.T. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2007.gada 1.oktobrī J.T. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Brunavas pagasta padomi
par zemes vienības 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X nomu.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 16.oktobra lēmumu „Par platības
precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X” precizēta platība no 0,5 ha uz 0,6995 ha.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „X”,
Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības 0,6995 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X.
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 priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”,
Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 20.oktobrī saņemts I.J. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Ceraukstes pagastā.
Izskatot I.J. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.X,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 1764;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 8,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X;
I.J. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2012.gada 8.oktobrī I.J. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas novada administrācija” par zemes vienības 8,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „X”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 8,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
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 priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „d/s Mēmele Pļavu iela
X”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.novembrī saņemts L.T. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „d/s Mēmele Pļavu iela X”, Ceraukstes pagasta
Janeiku ciemā, kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Izskatot L.T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „d/s Mēmele Pļavu iela X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes
pagasta Janeiku ciemā, kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000
0052 4431;
nekustams īpašums „d/s Mēmele Pļavu iela X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības
0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēkas.
Uz zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atrodas ēka–dārza māja
(būves kadastra apzīmējums X), kas pieder L.T. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 8048.
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 „d/s Mēmele
Pļavu iela X”, kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
2. Noteikt nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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prot.Nr.23, 47.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Māja Nr.1” Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Māja Nr.1”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā, kadastra Nr.4050 002 0198, sastāv no divām zemes vienībām 0,1744 ha kopplatībā, t.sk.
zemes vienība 0,1274 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 002 0198 un ēkas uz tās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4050 002 0198 001) ar trīspadsmit dzīvokļu
īpašumiem un vienas nedzīvojamas telpas un zemes vienība 0,0470 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 002 0218.
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Māja Nr.1” adrese ir: Centra iela 16, Mūsa,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumu Nr.612 nekustams īpašums „Māja Nr.1”, kadastra Nr.4050 002 0198,
reģistrēts uz Ceraukstes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Ceraukstes
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 396/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-1 pieder A.G. un
L.G., katram ½ domājamā daļa.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 455/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-2 pieder B.S.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 463/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-3 pieder I.D.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 473/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-4 pieder O.V.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 294/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-5 pieder R.A.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 590/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-6 pieder A.Č.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 336/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-7 pieder M.Ā.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 527/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-8 pieder M.Ā.

Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 406/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-9 pieder I.I.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-10X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 459/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.492-10 pieder G.Ģ.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 462/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-11 pieder Z.B.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 418/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-12 pieder I.L.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošais dzīvoklis Centra iela 16-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1744 ha platībā 300/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-13 pieder O.Ž.
Dzīvojamā mājā „Māja Nr.1” esošā neapdzīvojamā telpa Centra iela 16-X, mājai
piesaistītā zemesgabala 0,1744 ha platībā 279/5858 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.492-600 pieder
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „AIVĪTES”.
Tā kā nekustams īpašums „Māja Nr.1”, kadastra Nr.4050 002 0198, pilnībā pieder
iepriekš minētajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo
īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Māja
Nr.1”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 002 0198, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Māja Nr.1”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4050 002 0198.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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prot.Nr.23, 48.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Ķivuļu māja” Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Ķivuļu māja”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 010 0036, sastāv no zemes vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 010 0036 un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4050 010 0036
001) ar trijiem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 1518 nekustams īpašums „Ķivuļu māja”, kadastra
Nr.4050 010 0036, reģistrēts uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Dzīvojamā mājā „Ķivuļu māja” esošais dzīvoklis „Ķivuļu māja”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 2,31 ha platībā 7010/19810 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 1518-1
pieder D.R.
Dzīvojamā mājā „Ķivuļu māja” esošais dzīvoklis „Ķivuļu māja”-X. mājai piesaistītā
zemesgabala 2,31 ha platībā 5340/19810 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 1518-2
pieder I.G.
Dzīvojamā mājā „Ķivuļu māja” esošais dzīvoklis „Ķivuļu māja”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 2,31 ha platībā 7460/19810 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 1518-3
pieder I.G.
Tā kā nekustams īpašums „Ķivuļu māja”, kadastra Nr.4050 010 0036, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu,Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ķivuļu
māja”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 010 0036, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Ķivuļu māja”, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr.4050 010 0036.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Janeikas 3” Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Janeikas 3”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Janeiku ciemā, kadastra Nr.4050 001 0523, sastāv no zemes vienības 0,1079 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 001 0523 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4050 001 0523 001) ar četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 7626 nekustams īpašums „Janeikas 3”, kadastra
Nr.4050 001 0523, reģistrēts uz Ceraukstes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada
pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktam ir Ceraukstes pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Janeikas 3” esošais dzīvoklis „Janeikas 3”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1079 ha platībā 509/2032 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 7626-1
pieder L.F.
Dzīvojamā mājā „Janeikas 3” esošais dzīvoklis „Janeikas 3”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1079 ha platībā 506/2032 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 7626-2
pieder B.F.
Dzīvojamā mājā „Janeikas 3” esošais dzīvoklis „Janeikas 3”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1079 ha platībā 512/2032 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 7626-3
pieder I.J.
Dzīvojamā mājā „Janeikas 3” esošais dzīvoklis „Janeikas 3”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1079 ha platībā 505/2032 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 7626-4
pieder M.P.
Tā kā nekustams īpašums „Janeikas 3”, kadastra Nr.4050 001 0523, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu,Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Janeikas 3”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 001 0523, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.

2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Janeikas 3”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4050 001 0523.

Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Gaismas” Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Gaismas”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Ceraukstes ciemā, kadastra Nr.4050 009 0221, sastāv no zemes vienības 0,20 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0221 un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4050 009 0221 001) ar pieciem dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēkas (būves
kadastra apzīmējums 4050 009 0221 002).
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Gaismas” adrese ir: Klēts iela 22, Ceraukste,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 1750 nekustams īpašums „Gaismas”, kadastra Nr.4050
009 0221, reģistrēts uz Ceraukstes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvot0 vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir
Ceraukstes pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Gaismas” esošais dzīvoklis Klēts iela 22-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,20 ha platībā 231/2152 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 1750-1
pieder I.Š.
Dzīvojamā mājā „Gaismas” esošais dzīvoklis Klēts iela 22-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,20 ha platībā 516/2152 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 1750-2
pieder A.L.
Dzīvojamā mājā „Gaismas” esošais dzīvoklis Klēts iela 22-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,20 ha platībā 551/2152 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 1750-3
pieder J.K.
Dzīvojamā mājā „Gaismas” esošais dzīvoklis Klēts iela 22-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,20 ha platībā 521/2152 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 1750-4
pieder V.M.
Dzīvojamā mājā „Gaismas” esošais dzīvoklis Klēts iela 22-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,20 ha platībā 333/2152 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.1000 0016 1750-5
pieder A.F.
Tā kā nekustams īpašums „Gaismas”, kadastra Nr.4050 009 0221, pilnībā pieder iepriekš
minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo

daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Gaismas”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 009 0221, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Gaismas”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4050 009 0221.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Ābeles” Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Ābeles”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Ceraukstes ciemā, kadastra Nr.4050 009 0091, sastāv no zemes vienības 0,23 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 009 0091 un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējums 4050 009 0091 001) ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Ābeles” adrese ir: Klēts iela 10, Ceraukste,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.612 nekustams īpašums „Ābeles”, kadastra Nr.4050 009 0091,
reģistrēts uz Ceraukstes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Ceraukstes
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Ābeles” esošais dzīvoklis Klēts iela 10-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,23 ha platībā 676/1491 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.612-1 pieder J.S.
Dzīvojamā mājā „Ābeles” esošais dzīvoklis Klēts iela 10-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,23 ha platībā 815/1491 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.612-2 pieder D.V.
Tā kā nekustams īpašums „Ābeles”, kadastra Nr.4050 009 0091, pilnībā pieder iepriekš
minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu,Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Ābeles”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 009 0091, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Ābeles”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4050 009 0091.
Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks
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Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka komandējumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 3.augustā saņemts Hedemoras pašvaldības
uzaicinājums piedalīties pašvaldības pasākumā uzņēmējdarbības atbalstam no 2015.gada
10.decembra līdz 2015.gada 12.decembrim.
Ņemot vērē iepriekš minēto un pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada
24.septembra noteikumu Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” 2., 7., 8., 9.punktu, 13.1.apakšpunktu, 17. un 24.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

Atļaut Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam doties komandējumā
uz Hedemoru (Zviedrija).
Komandējuma mērķis: pārstāvēt Bauskas novada pašvaldību Hedemoras pašvaldības
rīkotājā pasākumā uzņēmējdarbības atbalstam.
Komandējuma ilgums: divas dienas no 2015.gada 10.decembra līdz 2015.gada
11.decembrim.

2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” izmaksāt R.Ābelniekam dienas naudu
par divām dienām 30 % apmērā no noteiktās dienas naudas normas.

3.

Noteikt, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu domes priekšsēdētāja
R.Ābelnieka pienākumus viņa komandējuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Feldmanis.
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