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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 237 (prot. Nr. 6, 2.p.)

Par augstākā Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Apbalvošanas komisija
2021. gada 12. oktobrī, turpmāk – Apbalvošanas komisija, atbilstoši Rundāles novada pašvaldības
nolikumam “Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem” (apstiprināts ar Rundāles novada
domes 2015. gada 26. februāra lēmumu Nr.4), izskatīja Santas Švāģeres pieteikumu par Goda
raksta piešķiršanu mākslas vēsturniecei Jeļenai Forstei.
Apbalvošanas komisija, izvērtējot pieteikto kandidātu, nolēma piešķirt Rundāles novada
augstāko apbalvojumu Goda zīmi “Zelta Lauva” par sevišķiem nopelniem Rundāles novada labā,
piedaloties Rundāles simbolikas izstrādāšanā, popularizējot Rundāles pils tēlu valsts un
starptautiskā līmenī, kā arī par iesaisti Rundāles sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Rundāles novada pašvaldības nolikuma “Par Rundāles novada
pašvaldības apbalvojumiem” 9. un 46.1. punktu un ievērojot Apbalvošanas komisijas 2021. gada
12. oktobra lēmumu (protokols Nr.1, 1.4. punkts),
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apbalvot ar augstāko Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu – Goda zīmi “Zelta
Lauva” mākslas vēsturnieci Jeļenu Forsti, personas kods […].
2. Piešķirt Jeļenai Forstei naudas balvu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā pēc
nodokļu nomaksas no Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 238 (prot. Nr. 6, 3.p.)

Par iestādes “Vecumnieku novada dome” apbalvojumu piešķiršanu
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikuma (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 22.08.2012. sēdē (prot. Nr. 9, 3. §), grozīts Bauskas novada domes sēdē
30.09.2021. (prot. Nr. 5, 19. p.)) 1.5. un 1.6. apakšpunktu Apbalvojumu piešķiršanas komisija, kas
izveidota ar iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektores 13.10.2021. rīkojumu Nr.
3-21/2021/181, 14.10.2021. sēdē izvērtēja saņemtos ierosinājumus apbalvojumu piešķiršanai un
pieņēma lēmumu piešķirt 7 apbalvojumus “Vecumnieku novada Domes Goda raksts” un 2
apbalvojumus “Vecumnieku novada Gada cilvēks”.
Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikuma 1.18. punkts paredz, ka attiecīgo
Apbalvojumu veidojošo naudas balvas summu nosaka Bauskas novada dome un to izmaksā no
šim mērķim paredzētajiem iestādes budžeta līdzekļiem kārtējam gadam. Šī nolikuma 2.5. un 3.4.
punkts nosaka, ka jautājumu par apbalvojumu „Vecumnieku novada Gada cilvēks” un
„Vecumnieku novada Domes Goda raksts” piešķiršanu Bauskas novada dome izskata kārtējā
domes sēdē pēc Apbalvošanas komisijas atzinuma saņemšanas.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikuma 1.18., 2.5., 3.4. punktu
un Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 14.10.2021. sēdes atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt apbalvojumu „Vecumnieku novada Gada cilvēks” un naudas balvu 500 EUR (pieci
simti euro), pēc likumā paredzēto nodokļu nomaksas, šādām personām:
1.1. Diānai Ruģelei, p. k. […], un Imantam Ruģelim, p.k. […];
1.2. Pēterim Lungevičam, p. k. […].
2. Piešķirt apbalvojumu „Vecumnieku novada Domes Goda raksts” un naudas balvu 150 EUR
(viens simts piecdesmit euro), pēc likumā paredzēto nodokļu nomaksas, šādām personām:
2.1. Dainai Caunei, p. k. […];
2.2. Rolandam Plēsniekam, p. k. […];
2.3. Kristīnei Jeronovičai, p. k. […];
2.4. Ziedonim Jankužam, p. k. […];
2.5. Brigitai Krauzei, p. k. […];
2.6. Ievai Pankratei, p. k. […];
2.7. Marutai Kaminskai, p. k. […], un Mārim Kaminskim, p. k. […].
3. Izdevumus segt no Vecumnieku novada domes budžeta struktūrvienības 06.608. “Novada
teritorijas apsaimniekošanas izdevumi”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 239 (prot. Nr.6, 4.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra nolikuma Nr.21 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 33., 34.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas komisijas 2021.gada 21.oktobra atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” skolotājai Sarmītei Umbrasai (p.k. […]) par
ilggadēju, apzinīgu un radošu pedagoga darbu. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”.
2. Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” skolotājai Maijai Rotšteinai (p.k. […]) par
ilggadēju, radošu un profesionālu pedagoga darbu Bauskas novada bērnu audzināšanā un
izglītošanā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”.
3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” auklei Paijai Tabakai (p.k. […]) par ilggadēju,
priekšzīmīgu un apzinīgu darbu. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”.
4. Bauskas Centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājai Ainai Mūrniecei
(p.k. […]) par ieguldījumu Bauskas Centrālās bibliotēkas un reģionu bibliotēku attīstībā.
Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas Centrālā bibliotēka.
5. Vecsaules bibliotēkas vadītājai Agritai Hatkēvičai (p.k. […]) par ieguldījumu Vecsaules
pagasta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas
Centrālā bibliotēka.
6. Dāviņu pagasta pārvaldes vadītājai Līvijai Šarķei (p.k. […]) par ilggadēju, apzinīgu un
nesavtīgu darbu Dāviņu pagasta pārvaldē. Pieteikuma iesniedzēji: Dāviņu pagasta
iedzīvotāji.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 240 (prot. Nr.5, 5.p.)

Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas sastāvā
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 1.oktobrī saņemts Inta Jākobsona iesniegums, kurā
izteikts lūgums atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas
locekļa amata pienākumu pildīšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba
grupās un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikuma 3.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot 2021.gada 28.oktobrī Intu Jākobsonu no Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
2. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas locekļiem:
2.1. Bauskas novada iedzīvotāju Aivaru Janeku, personas kods […];
2.2. Bauskas novada domes deputātu Rihardu Melgaili, personas kods […];
2.3. Bauskas novada iedzīvotāju Jāni Mičuli, personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 241 (prot. Nr.6, 6.p.)

Par Z. Jankuža atkārtotu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības
aģentūras “Valles pašvaldības aģentūra” direktora amatā
Bauskas novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldība aģentūra” direktoram Ziedonim
Jankužam 2021. gada 10. novembrī beidzas Publisko aģentūru likuma 21. panta ceturtajā daļā
noteiktais amata pildīšanas termiņš.
Saskaņā ar šo likuma normu pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības
dome uz pieciem gadiem. Novērtējot pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības
aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Publisko
aģentūru likuma 21. panta ceturto daļu, 69.panta 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atkārtoti Ziedoni Jankužu Basuskas novada pašvaldības aģentūras „Valles
pašvaldība aģentūra” direktora amatā uz pieciem gadiem (11.11.2021. – 10.11.2026.).
2. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši Darba likuma 97.pantam
noslēgt grozījumus darba līgumā ar Z.Jankužu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 242 (prot. Nr. 6, 7.p.)

Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija nolikumā Nr.7
„Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikums”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās aizsardzības un
katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr. 14 „Grozījums Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija
nolikumā Nr.7 „Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”
saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: 28.10.2021. nolikums Nr.14 ar pielikumu uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
29.07.2021. lēmumu Nr.
(protokols Nr. 3, 18.p.)
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 29.jūlijā

Nr. 7

Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar
Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvldības likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu
Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.14
I. Vispārīgie jautājumi
1.
2.

3.

Nolikums nosaka Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
(turpmāk – Komisija) uzdevumus, tiesības un darba organizācijas kārtību.
Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt
civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās
aizsardzības jautājumu risināšanu Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Komisija darbojas atbilstoši šim nolikumam un savā darbībā ievēro Latvijas Republikā
spēkā esošos normatīvos aktus.
II. Komisijas locekļu sastāvs

4.

5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Komisijas priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs, bet aizvieto komisijas
priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas nodaļas
komandieris.
Komisijas sekretārs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” darba aizsardzības galvenais speciālists.
Komisijas sastāvā iekļauti šādu institūciju pārstāvji:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas nodaļa;
Zemessardzes 53.kājnieku bataljons;
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknis;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada
pašvaldības policija;
Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļa;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Bauskas slimnīca”;
Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde;
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.

7.

Komisijas sastāvā esošās institūcijas pārstāvja maiņas gadījumā konkrētajā institūcijā,
automātiski par šīs institūcijas pārstāvi komisijā (komisijas locekli) kļūst amatpersona
(darbinieks), kurš pārņem iepriekšējās amatpersonas (darbinieka) amata pienākumus.
III. Komisijas uzdevumi, pienākumi un tiesības

8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Komisijai ir šādi uzdevumi:
izstrādāt komisijas nolikumu;
analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par
situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, nodarītais
kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie zaudējumi);
koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu
vadītāja lēmumus;
koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu
sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu
gadījumā;
organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu
sabiedrību par katastrofas draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem;
pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus;
piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības, katastrofas
pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumus.
Komisijai ir pienākums:
ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros
attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar
attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu
pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;
sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma papildināšanai, precizēšanai, nepieciešamības
gadījumā veikt izmaiņas komisijas locekļu sastāvā;
piedalīties sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādē, papildināšanā vai
precizēšanā;
informēt komisiju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par
situāciju katastrofas vietā;
nodrošināt komisiju ar visaptverošu informāciju par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma
pārvarēšanā;
ierosināt komisijai pieprasīt no valsts materiālajām rezervēm tehnisko palīdzību un
resursus katastrofu radīto seku pārvarēšanai un likvidēšanai;
piedalīties pasākumos, lai novērstu un mazinātu katastrofas draudus, apzinātu katastrofas
iespējamību, piedalītos katastrofas pārvaldīšanas, likvidēšanas un atjaunošanas darbos;
piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga
civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.
Komisijai ir tiesības:
uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu
amatpersonas un speciālistus;
izveidot ekspertu grupas;
vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts
materiālo rezervju resursus;
vērsties Krīzes vadības padomē, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz civilās aizsardzības,
katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomu;
koordinēt komisijā institūciju vai komersantu uzdevumu izpildi sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības plāna izstrādei;
2

10.6. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes
protokolā.
IV. Komisijas darba organizācija un apziņošanas kārtība
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa, vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu
jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas
pārvaldīšanas koordinēšanas jomā.
Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas
iniciatīvas vai cita komisijas priekšsēdētāja vietnieka vai locekļa ierosinājuma.
Komisijas darba organizatoriskā bāze ir – Bauskas novada dome, Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas novadā. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks var noteikt
arī citu komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei katastrofu
pārvaldīšanā izmantojamās telpas.
Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību,
organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi.
Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa –
nekavējoties) informē komisijas locekļus par komisijas sēdes laiku, vietu un darba kārtību.
Komisijas sekretārs veic komisijas apziņošanu, izmantojot telefona sakarus, aplikāciju
WhatsApp vai e-pastu, saskaņā ar pielikumu „Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas apziņošanas shēma”.
Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš par to laikus informē komisijas
sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās institūcijas vai komersanta pārstāvi
piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas pārstāvim ir balsstiesības.
Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. Katram
komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – aizvietojošā komisijas
priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām, speciālistiem un komisijas
sekretāram ir padomdevēja tiesības.
Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes, sagatavo komisijas sēdes protokola
projektu un saskaņo to ar komisijas locekļiem, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas sēdē.
Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā – atbilstoši, viņu aizvietojošais vietnieks) un komisijas sekretārs.
Komisijas sekretārs parakstīto sēdes protokolu elektroniski nosūta komisijas locekļiem.
Komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus par komisijas sēdē pieņemto lēmumu
izpildi.
Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
Komisijas sekretārs izveido komisijas apziņošanas sarakstu, aktualizē un elektroniski
nosūta visiem komisijas locekļiem.
Katram komisijas loceklim ir pienākums pēc pieprasījuma sniegt komisijas sekretāram
savu kontaktinformāciju apziņošanas saraksta izveidošanai un aktualizēšanai, kā arī
nekavējoties informēt komisijas sekretāru par izmaiņām savā kontaktinformācijā.
Katras komisiju pārstāvošās institūcijas pienākums ir nekavējoties informēt komisijas
sekretāru par izmaiņām savā struktūrā, kas var ietekmēt komisijas pārstāvniecību, mainot
tās sastāvu vai pārstāvniecību nodrošinošās personas.

Pielikumā: Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas
shēma uz 1 lp. (Bauskas novada domes 28.10.2021. nolikuma Nr.14 redakcijā)
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Okmanis
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 14
(protokols Nr.6, 7.punkts)

Grozījums Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija nolikumā Nr.7
„Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikums”
Izdots
saskaņā
ar
Civilās
aizsardzības
un
katastrofas
pārvldības likuma 11.panta pirmās
daļas 2.punktu
Izteikt Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija nolikuma Nr.7 „Bauskas novada
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” pielikumu „Bauskas novada
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas shēma” jaunā redakcijā.
Pielikumā: Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas
shēma uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Pielikums
Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumam Nr.14 (prot. Nr.6, 7.p.)

Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas apziņošanas shēma
Bauskas novada domes
priekšsēdētājs

Iestādes „Bauskas novada
administrācija” darba aizsardzības
galvenais speciālists civilās aizsardzības komisijas
sekretārs

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Bauskas
nodaļas komandieris
e-pasts
vadims.kuzmics@vugd.gov.lv

Zemessardzes 53.kājnieku bataljona
komandieris

VP Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas iecirkņa priekšnieks

Iestādes „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada
pašvaldības policijas priekšnieks

Reģionālās pašvaldības policijas
Iecavas novada nodaļas priekšnieks

Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas
slimnīca” valdes loceklis

Valsts vides dienesta Zemgales
reģionālās vides pārvaldes
speciālists

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes
inženierrotas komandieris

Valsts robežsardzes pārstāvis

Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 243 (prot. Nr.6, 8.p.)

Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā „Par
Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma un sastāva apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās aizsardzības un
katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2021.gada 27.jūlija lēmumā „Par Bauskas novada
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” šādu
grozījumu: papildināt lēmumu ar 2.3.9. un 2.3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3.9. Zemessardzes 1.Rīgas brigādes inženierrotas komandieris;
2.3.10. Valsts robežsardzes pārstāvis”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 249 (prot. Nr. 6, 9.p.)

Par iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas),
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: 28.10.2021. nolikums Nr. 16 ar pielikumu uz 6 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
“BAUSKAS NOVADA ADMINISTRĀCIJA”
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 16
(Protokols Nr.6, 9.punkts)
Izdots saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām”41.panta pirmās daļas
2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija” (turpmāk administrācija) ir Bauskas novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) izveidota pastarpināta
pārvaldes iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un
organizatorisko apkalpošanu.
2. Administrācija ir tieši pakļauta Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Bauskas novada pašvaldības nolikumu, kā arī domes lēmumus.
4. Administrācija savā darbībā izmanto veidlapu un lieto to saskaņā ar valsts normatīvo aktu
prasībām un pašvaldības dokumentu pārvaldību regulējošiem dokumentiem.
5. Administrācijas juridiskā adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
6. Administrācijas darbinieku darba vietas atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošajās
administratīvajās ēkās un telpās:
6.1. Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā;
6.2. Uzvaras ielā 6, Bauskā, Bauskas novadā;
6.3. Katoļu ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā;
6.4. Bauskas apvienības pārvaldes, Iecavas apvienības pārvaldes, Rundāles apvienības
pārvaldes un Vecumnieku apvienības pārvaldes telpās, kā arī citās pašvaldības īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai nomā esošajās telpās saskaņā ar Administrācijas darbinieka
darba līgumā norādīto adresi.
II. Administrācijas kompetence un darba organizācija
7. Administrācijai ir šādi uzdevumi:
7.1. nodrošināt domes pieņemto lēmumu izpildi;
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7.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmiem lēmumu
projektiem;
7.3. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
7.4. nodrošināt domes, pastāvīgo komiteju un domes izveidoto komisiju, padomju, darba
grupu, darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;
7.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;
7.6. atbilstoši kompetencei sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu
iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
7.7. atbilstoši kompetencei sagatavot domes lēmumu projektus, rīkojumu projektus,
pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus,
kā arī citus dokumentus un to projektus;
7.8. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomu funkciju izpildi, valsts
pārvaldes deleģēto funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi un realizēt pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu;
7.9. veikt pašvaldības iestāžu, pagastu apvienību pārvalžu un aģentūru metodisko vadību un
visa novada teritorijas līdzsvarotas attīstības koordināciju;
7.10. nodrošināt pašvaldības finanšu politikas izstrādāšanu, finanšu resursu plānošanu,
uzskaiti un vadību, pārskatu un atskaišu sagatavošanu;
7.11. nodrošināt pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības programmas izstrādi, teritorijas
plānojumu un nodrošināt to realizāciju un pārraudzību;
7.12. realizēt un koordinēt vietējos un starptautiskos projektus;
7.13. noteikt vienotu informācijas tehnoloģiju attīstības virzienus pašvaldībā, un nodrošināt
efektīvu to ieviešanu un darbību;
7.14. kārtot administrācijas lietvedību un nodrošināt dokumentu atbilstošu arhivēšanu;
7.15. nodrošināt vienotu personāla vadības politikas un stratēģijas izstrādi, kā arī koordinēt
tās ieviešanu un īstenošanu;
7.16. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un domes
lēmumiem, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora
rīkojumiem.
8.

Administrācijai ir šādas tiesības:
8.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām administrācijas uzdevumu
izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju, kā arī dokumentus;
8.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
8.3. piedalīties domes sēdēs;
8.4. saņemt administrācijas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un
organizatorisko nodrošinājumu pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros;
8.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
III.

9.

Administrācijas struktūra un pārvaldība

Administrāciju vada ar domes lēmumu apstiprināts administrācijas vadītājs (turpmāk –
vadītājs).

10. Administrācijā ir šādas struktūrvienības/institūcijas (turpmāk – struktūrvienības):
10.1. Administratīvais departaments ar šādām struktūrvienībām un speciālistiem:
10.1.1. Administratīvā nodaļa;
10.1.2. Valsts pārvaldes vienotais klientu apkalpošanas centrs;
10.1.3. IT nodaļa;
10.1.4. darba aizsardzības speciālists;
10.1.5. datu aizsardzības speciālists.
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10.2. Ekonomikas un finanšu departaments ar šādām struktūrvienībām:
10.2.1. Ekonomikas un finanšu nodaļa;
10.2.2. Grāmatvedības nodaļa.
10.3. Juridiskais un iepirkumu departaments ar šādām struktūrvienībām:
10.3.1. Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa;
10.3.2. Saimniecisko darījumu nodaļa;
10.3.3. Personāla nodaļa.
10.4. Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments ar šādām
struktūrvienībām:
10.4.1. Izglītības nodaļa;
10.4.2. Jaunatnes nodaļa;
10.4.3. Kultūras nodaļa;
10.4.4. Sporta nodaļa;
10.4.5. Veselības un sabiedrības labklājības nodaļa.
10.5. Attīstības un būvniecības departaments ar šādām struktūrvienībām un speciālistiem:
10.5.1. Attīstības nodaļa;
10.5.2. Būvniecības nodaļa;
10.5.3. Nekustamo īpašumu nodaļa;
10.5.4. galvenais teritorijas plānošanas speciālists;
10.5.5. vides speciālists.
10.6. Uzņēmējdarbības un mārketinga departaments ar šādām struktūrvienībām:
10.6.1. Sabiedrisko attiecību nodaļa;
10.6.2. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs;
10.6.3. Tūrisma informācijas centrs;
10.7. Būvvalde;
10.8. Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļa;
10.9. Dzimtsarakstu nodaļa.
11. Administrācijas struktūrvienību kompetences, pienākumu un tiesību precizēšanai ir izstrādāts
attiecīgās struktūrvienības nolikums, ko apstiprina administrācijas vadītājs. Atbildīgo personu
funkcijas un kompetence ir noteikta amatu aprakstos.
12. Darba līgumus ar struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem slēdz administrācijas vadītājs.
IV.

Administrācijas vadītājs

13. Administrācijas vadītājam ir šādi pienākumi un tiesības:
13.1. īstenot administrācijas vadītāja kompetenci un organizēt administrācijas darbu,
nodrošinot tā nepārtrauktību;
13.2. pārvaldīt administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
13.3. saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, dibināt un pārtraukt darba tiesiskās
attiecības ar administrācijas darbiniekiem.
13.4. ir tiesīgs pilnvarot pakļautībā esošos darbiniekus un amatpersonas saimniecisko
darbību veikšanai pašvaldībā;
13.5. izveidot administrācijas iekšējās kontroles sistēmu, noteikt pārvaldes lēmumu
iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;
13.6. slēgt saimnieciskos darījumus/līgumus administrācijas darba nodrošināšanai;
13.7. parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktus par mantas, citu tiesību un saistību
nodošanu un pieņemšanu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami administrācijas
darbības nodrošināšanai;
13.8. administrācijas ikdienas uzdevumu veikšanai izveidot darba grupas;
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13.9. izskatīt administrācijā saņemto korespondenci un organizēt atbildes sagatavošanu;
13.10. parakstīt maksājuma uzdevumus, rēķinus, rakstīt rezolūcijas par samaksu, kas
nepieciešami administrācijas darbības nodrošināšanai;
13.11. parakstīt rīkojuma dokumentus administrācijas darba nodrošināšanai un personāla
jautājumos;
13.12. ierosināt un izskatīt disciplinārlietas un pieņemt lēmumus par disciplinārsodu
piemērošanu administrācijas darbiniekiem;
13.13. apstiprināt administrācijas darbinieku amatu aprakstus;
13.14. bez speciāla pilnvarojuma pārstāvēt administrāciju valsts pārvaldes institūcijās,
attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;
13.15. organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un
budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata
sagatavošanu;
13.16. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos, domes, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un izpilddirektora dotus uzdevumus.
14. Ja administrācijas vadītājs, veicot savus pienākumus, nonāk interešu konflikta situācijā,
konkrētās administrācijas funkcijas veic izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks.
15. Administrācijas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic izpilddirektors.
V. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
un pārskati par darbību
16. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas vadītājs, kurš ir atbildīgs par
pieņemto pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
17. Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektors.
18. Administrācijas izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektoram.
19. Izpilddirektors ir tiesīgs atcelt administrācijas vadītāja pieņemtus nelikumīgus un
nelietderīgus rīkojumus.
20. Domei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt administrācijas vadītājam pārskatus par
administrācijas darbu.
VI.

Administrācijas finansēšanas avoti un kārtība

21. Administrācijas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus nodrošina no pašvaldības budžeta.
22. Visu administrācijas finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Bauskas novada
pašvaldība.
23. Administrācija finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un administrācijas vadītāja rīkojumiem.
VII.

Administrācijas reorganizācija

24. Lēmumu par administrācijas reorganizāciju pieņem dome.
VIII. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
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25. Administrācijas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina administrācijas vadītājs.
26. Grozījumus administrācijas nolikumā var ierosināt domes deputāti, domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un administrācijas vadītājs.
27. Administrācijas nolikumu, tā grozījumus apstiprina ar domes lēmumu.
IX.

Noslēguma jautājums

28. Ar 2021.gada 31.decembri spēku zaudē 2013.gada 28.novembrī apstiprinātais Bauskas
novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikums Nr.6.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” struktūrshēma
uz 1 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada administrācijas nolikumam Nr.16 (apstiprināts 28.10.2021., prot.Nr.6, 9.p.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” struktūrshēma
Administrācijas
vadītājs

Administratīvais
departaments
Administratīvā nodaļa
VPVKAC
IT nodaļa
Darba aizsardzības
speciālists
Datu aizsardzības
speciālists

Ekonomikas un
finanšu
departaments
Ekonomikas un
finanšu nodaļa
Grāmatvedības
nodaļa

Juridiskais un
iepirkumu
departaments
Tiesiskā
nodrošinājuma
nodaļa
Saimniecisko
darījumu nodaļa
Personāla nodaļa

Izglītības, kultūras,
sporta un
sabiedrības
labklājības
departaments
Izglītības nodaļa
Jaunatnes nodaļa
Kultūras nodaļa
Veselības un
sabiedrības
labklājības nodaļa
Sporta nodaļa

Attīstības un
būvniecības
departaments
Attīstības un
plānošanas nodaļa
Būvniecības nodaļa
Nekustamo īpašumu
nodaļa
Vides speciālists
Galvenais teritorijas
plānošanas
speciālists

Uzņēmējdarbības
un mārketinga
departaments
Sabiedrisko attiecību
nodaļa
Uzņēmējdarbības un
kompetenču
attīstības centrs
Tūrisma
informācijas centrs

Būvvalde

Audita un
kapitālsabiedrību
uzraudzības nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 250 (prot. Nr. 6, 10.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12. un 13. punktu, 41.
panta pirmās daļas 2. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2021.gada 28.oktobra nolikumu Nr. 17 „Bauskas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” saskaņā ar pielikumu.
pielikumā: 28.10.2021. nolikums Nr.17 ar pielikumiem uz 25 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 28.oktobrī
(protokols Nr.6, 10.punkts)

Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 17
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu
I.

1.

Vispārīgie jautājumi

Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Bauskas novada domes (turpmāk - dome) deputātu,
domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora,
pašvaldības izpilddirektora vietnieka, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāju un darbinieku,
kā arī domes izveidoto pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu, padomju locekļu atlīdzības
sistēmu.

2. Nolikuma izpratnē:
2.1. amatpersona – domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.2. atlīdzība – darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi;
2.3. darba samaksa – mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, samaksa par darbu
domes sēdēs, pastāvīgās komitejās, komisijās, darba grupās, padomēs, atlīdzība par citu
deputāta pienākumu pildīšanu;
2.4. darbinieki – pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un
darbinieki (turpmāk – darbinieki), kuri nodarbināti institūciju amatu sarakstos minētajos
amatos;
2.5. institūcija – pašvaldības iestādes un aģentūras;
2.6. sociālās garantijas – pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un šajā nolikumā noteikto
izdevumu segšana.
3. Nolikuma mērķis ir ieviest vienotu atlīdzības sistēmu pašvaldībā ar mērķi veicināt personāla
vadību, attīstību un darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai un nodrošināt
darbiniekiem līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu, vienotu
regulējumu mēnešalgu noteikšanai, mēnešalgu noteikšanas caurspīdīgumu, kā arī vienotu
pieeju amatu līmeņu (atbildības līmeņu un sarežģītības) noteikšanai.
4.

Nolikums neattiecas uz:
4.1. pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam;

4.2. pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku darba samaksu;
4.3. darbiniekiem, ar kuriem ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības uz Eiropas Savienības
vai tās dalībvalstu, kā arī citu starptautisko sadarbības līgumu projektu īstenošanas laiku.
5.

Nolikuma izpilde tiek īstenota pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
Finanšu līdzekļi nolikumā noteiktajām piemaksām, naudas balvām un prēmijām tiek paredzēti
pašvaldības budžetā kārtējam gadam, nepārsniedzot 10 % no institūcijas atalgojumam
piešķirtā budžetu līdzekļu apmēra.

6. Institūcija no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās
dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības līgumiem, maksā par paveikto
darbu tiem darbiniekiem, kuri ir tieši iesaistīti attiecīgo sadarbības līgumu izpildē, pamatojoties
uz normatīviem aktiem, kas regulē šo konkrēto līgumu darbību un sadarbības projektu
realizācijas nosacījumus.
7.

Pašvaldības tīmekļvietnē www.bauska.lv tiek publiskota informācija par darbinieku darba
samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.

Nolikumu un grozījumus tajā apstiprina ar domes lēmumu.

9.

Priekšlikumus par grozījumiem nolikumā var iesniegt domes deputāti, domes priekšsēdētājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un institūciju vadītāji.
II. Domes priekšsēdētāja atlīdzība

10. Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
11. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē
publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, tam piemērojot koeficientu 3,5. Mēnešalga tiek
noapaļota pilnos euro.
12. Domes priekšsēdētājam piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 4 četras kalendāra nedēļas,
neskaitot svētku dienas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
13. Domes priekšsēdētājam piešķir papildatvaļinājumu 7 darba dienas pēc pilna ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz
nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
14. Domes priekšsēdētājam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājuma pabalstu piešķir ar domes lēmumu.

atvaļinājumu,

papildatvaļinājumu

un

15. Naudas balvas domes priekšsēdētājam nosaka dome.
16. Domes priekšsēdētājs netiek prēmēts.
17. Domes priekšsēdētājam ir tiesības saņemt nolikumā paredzētās sociālās garantijas.
18. Domes priekšsēdētājam, kurš beidzis pildīt šā amata pienākumus sakarā ar deputāta pilnvaru
izbeigšanos, izmaksā atlaišanas pabalstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
III. Domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzība
19. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.
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20. Domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Valsts kancelejas
tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, tam piemērojot koeficientu 3,2. Mēnešalga
tiek noapaļota pilnos euro.
21. Domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra
nedēļas, neskaitot svētku dienas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
22. Domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir papildatvaļinājumu 7 darba dienas pēc pilna
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā
līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
23. Domes priekšsēdētāja vietniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu un
atvaļinājuma pabalstu piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
24. Naudas balvas domes priekšsēdētāja vietniekam nosaka dome.
25. Domes priekšsēdētāja vietnieks netiek prēmēts.
26. Domes priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības saņemt nolikumā paredzētās sociālās garantijas.
27. Domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš beidzis pildīt šā amata pienākumus sakarā ar deputāta
pilnvaru izbeigšanos, izmaksā atlaišanas pabalstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
apjomā.
IV. Domes deputātu atlīdzība
28. Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju, komitejas priekšsēdētāju vietnieku un domes
deputātu (turpmāk – domes deputāti) amati nav algoti.
29. Domes deputāta, kurš neieņem algotu amatu domē, darba samaksas stundas tarifa likme tiek
noteikta Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru dalot ar darba
stundu skaitu mēnesī (pieņemot to par 168 stundām) un piemērojot koeficientu:
29.1. domes komitejas priekšsēdētājam – 2,55;
29.2. domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam – 1,9;
29.3. domes deputātam – 1,2.
30. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, mēnešalga tiek noteikta proporcionāli
nostrādātajam laikam, piedaloties domes un komiteju sēdēs, gatavojoties tām, kā arī par
deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm.
31. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, darba samaksa tiek veikta par faktiski
nostrādāto laiku domes sēdēs, komiteju, kurās deputāts ievēlēts par locekli, sēdēs un par
gatavošanos sēdēm, kā arī par pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm:
31.1. par piedalīšanos domes sēdēs – proporcionāli nostrādātajam laikam;
31.2. par piedalīšanos komiteju, komisiju, darba grupu un padomju sēdēs – proporcionāli
nostrādātajam laikam;
31.3. par darbu ārpus sēdēm (par iepazīšanos ar lēmumu projektiem un to sagatavošanu,
sagatavošanos komiteju un domes sēdēm, tikšanos ar vēlētājiem) – 70 (septiņdesmit)
stundas mēnesī.
32. Komitejas priekšsēdētājam, komitejas priekšsēdētāja vietniekam vai komitejas deputātam,
kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
prombūtnes laikā 29.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto stundas tarifa likmi piemēro,
aprēķinot darba samaksu par darbu komitejās, kurās viņš pilda šos pienākumus.
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33. Domes deputātu darba laika uzskaites kārtība:
33.1. uzskaiti par domes un pastāvīgo komiteju sēžu ilgumu, klātesošo deputātu skaitu un
vārdisko uzskaitījumu, veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” (turpmāk – administrācija) Administratīvās nodaļas darbinieks;
33.2. uzskaiti par komisiju, darba grupu un padomju sēžu ilgumu, klātesošo deputātu skaitu
un vārdisko uzskaitījumu veic sēdes protokolists un līdz katra mēneša pēdējai darba
dienai iesniedz rakstveida informāciju par nostrādātajām stundām administrācijas
Administratīvās nodaļas darbiniekam (1.pielikums);
33.3. administrācijas Administratīvās nodaļas darbinieks apkopo iesniegto informāciju par
deputātu faktiski nostrādātajām stundām un pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju
ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai iesniedz administrācijas
Grāmatvedības nodaļā;
33.4. administrācijas Grāmatvedības nodaļa aprēķina atlīdzību par deputāta pienākumu
veikšanu un izmaksā vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam
datumam.
34. Gadījumā, ja domes deputāts nav apmeklējis nevienu sēdi, tad tas nesaņem atlīdzību, bet, ja
domes deputāts šajā laikā ir ticies ar iedzīvotājiem un veicis pienākumus ārpus domes,
pastāvīgo komiteju, komisiju sēdēm, tad iesniedz ziņojumu par nostrādātajām stundām.
V. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības izpilddirektora vietnieka atlīdzība
35. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības izpilddirektora vietnieka mēnešalga tiek noteikta
ar domes lēmumu.
36. Piemaksas un naudas balvas pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora
vietniekam tiek noteiktas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
37. Pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir tiesības saņemt
nolikumā paredzētās sociālajās garantijas.
VI. Komisiju un padomju locekļu atlīdzība
38. Ar domes lēmumu izveidoto komisiju un padomju locekļi un protokolists par darbu komisiju
un padomju sēdēs saņem atlīdzību proporcionāli nostrādātajam laikam.
39. Par darbu komisijā vai padomē darba samaksas stundas tarifa likme tiek noteikta Valsts
kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru dalot ar darba stundu skaitu
mēnesī (pieņemot to par 168 stundām) un piemērojot koeficientu:
39.1. komisijas/padomes priekšsēdētājam - 1,9;
39.2. komisijas/padomes loceklim un sekretāram – 1,2.
40. Komisiju un padomju locekļi, un protokolētājs, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki,
samaksu par darbu komisijās un padomēs nesaņem, ja darbs komisijā vai padomē ietilpst
tiešajos amata (darba) pienākumos vai ja komisijas, padomes izveidošanas mērķis un
uzdevumi ir cieši saistīti ar tiešajiem amata (darba) pienākumiem.
41. Uzskaiti par komisiju un padomju sēžu ilgumu, klātesošo vārdisko uzskaitījumu veic
attiecīgās komisijas vai padomes protokolists un līdz katra mēneša pēdējai darba dienai
iesniedz rakstveida informāciju par nostrādātajām stundām administrācijas Administratīvās
nodaļas darbiniekam (1.pielikums).
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42. Administrācijas Administratīvās nodaļas darbinieks apkopo iesniegto informāciju par faktiski
nostrādātajām stundām un pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju ne vēlāk kā līdz nākamā
mēneša pirmajai darba dienai iesniedz administrācijas Grāmatvedības nodaļā.
43. Administrācijas Grāmatvedības nodaļa aprēķina atlīdzību par darbu komisijās un padomēs, un
izmaksā vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam datumam.
44. Komisiju un padomju locekļiem ir tiesības atteikties no atlīdzības, iesniedzot rakstisku
paziņojumu.
VII. Amatu klasificēšanas, amatu vērtības un mēnešalgas noteikšanas kārtība
45. Darbinieku mēnešalgas apmēru nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, klasificējot
amatus atbilstoši tiesību normām, kas regulē vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu
klasificēšanas kārtību pašvaldību institūcijās, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu
un nolikumā noteikto mēnešalgu grupu maksimālo apmēru.
46. Institūciju amatu klasifikācijas rezultātu izskatīšanai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek
izveidota amatu klasificēšanas komisija, kuru vada pašvaldības izpilddirektors.
47. Izveidojot jaunu amata vienību vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas gadījumā
institūcijas vadītājs organizē amatu klasificēšanu un nosaka amata mēnešalgu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās prasības un iesniedz izskatīšanai amatu klasificēšanas komisijai.
48. Amatu klasificēšanas komisija institūcijas amatu klasifikācijas rezultātus izvērtē divu nedēļu
laikā pēc to saņemšanas. Ja atsevišķu amatu klasifikācijas rezultāti neatbilst amatu
klasificēšanas principiem, amatu klasificēšanas komisija uzdod institūcijas vadītājam
pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi amati tiktu klasificēti
vienādi visās institūcijās.
49. Institūciju amatu sarakstus ar amatiem noteiktajām mēnešalgām apstiprina dome.
50. Darbinieku mēnešalgas tiek noapaļotas pilnos euro, bet ne vairāk kā attiecīgajai mēnešalgu
grupai noteiktā maksimālā mēnešalga.
51. Institūcijas vadītājam ir tiesības darbiniekam, kurš uzsācis darbu pašvaldībā, pārbaudes laikā
noteikt mēnešalgu 85 % apmērā no viņa amatam atbilstošās mēnešalgas, bet ne mazāk par
valstī noteikto minimālo darba algu pie normālā darba laika – 40 stundas nedēļā.
52. Darbiniekam, kuram piemēro summētā darba laika uzskaiti, stundas tarifa likmi nosaka par
pamatu ņemot attiecīgajam amatam mēnešalgu skalā paredzēto mēnešalgu.
53. Darbiniekam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, mēnešalgu izmaksā
proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam.
54. Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darbinieku.
Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā darba līgumā rakstveidā izdara attiecīgus grozījumus
kā atsevišķu vienošanos, ko paraksta abas līgumslēdzējas puses.
55. Par pamatu mēnešalgas izmaiņām var būt izmaiņas normatīvajos aktos, minimālās algas
izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un izmaiņas darbinieka amata
pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī ar kvalitāti, kvalifikāciju vai domes lēmumu
par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Mēnešalga var tikt pārskatīta arī citos gadījumos, bet ne biežāk kā divas reizes gadā.
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VIII. Piemaksas un to noteikšanas kārtība
56. Darbinieks var saņemt piemaksu par:
56.1. vakanta amata pienākumu pildīšanu;
56.2. prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu;
56.3. papildu darba veikšanu.
57. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt:
57.1. darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi vakanta
amata pienākumiem, vai darbiniekam ir dokumentāli apstiprinātas nepieciešamās
kvalifikācija un prasmes, kas nepieciešamas vakanta amata pienākumu veikšanai;
57.2. ne vairāk kā diviem darbiniekiem;
58. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var noteikt:
58.1. darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi
promesoša darbinieka amata pienākumiem;
58.2. darbiniekam, kuram ir dokumentāli apstiprinātas kvalifikācija un prasmes, kādas ir
nepieciešamas promesoša darbinieka pienākumu veikšanai;
58.3. ne vairāk kā diviem darbiniekiem.
59. Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu nosaka:
59.1. līdz 30 %, ja darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā darbinieka pienākumu
veikšanu, ir kompetents patstāvīgi pieņemt lēmumus viņa vietā;
59.2. līdz 20 %, ja darbinieks daļēji veic aizvietojamā darbinieka pienākumus, bet lēmumu
pieņemšanai nepieciešama cita speciālista palīdzība;
59.3. līdz 10 %, ja darbinieks periodiski veic aizvietojamā darbinieka pienākumus, taču
nepieņem lēmumus viņa vietā.
60. Ja aizvietojamā darbinieka pienākumus veic divi darbinieki, tad piemaksas apmērs tiek
noteikts vadoties no katra darbinieka kompetences.
61. Piemaksu par papildu darba veikšanu var noteikt:
61.1. par darbu, kas nav norādīts darbinieka amata aprakstā;
61.2. par darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs;
61.3. par darbu pašvaldības vai tās iestādes realizējamā projekta ietvaros.
62. Pirms rīkojuma izdošanas piemaksas piešķiršanai par papildu darba veikšanu, tiek izvērtēta
papildu darba sarežģītība, nozīmīgums un darbietilpība, ko veic institūcijas vadītājs.
63. Par papildu darbu veikšanu, strādājot projektos, kuru iesniedzējs vai partneris ir pašvaldība
vai tās iestāde, darbiniekam, kura tiešajos amata pienākumos neietilpst projektu vadīšana, var
būt noteikta piemaksa no projekta līdzekļiem saskaņā ar institūcijas vadītāja rīkojumu,
ievērojot nosacījumu, ka darbinieks vienlaicīgi nevar vadīt vai būt projekta vadības grupā
vairāk kā divos projektos. Īpašos gadījumos šie nosacījumi var tikt mainīti ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu.
64. Institūciju vadītāji, nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku, izņemot fiziskā darba
veicējus, motivēšanu un ievērojot konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās iestādes mērķu
sasniegšanā, var darbiniekam noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 % no darbiniekam noteiktās
mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu.
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65. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt institūcijas
darbiniekam par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu
sasniegšanā un darba kvalitāti, ievērojot šādus piemaksas noteikšanas kritērijus un piemaksas
apmēru:
65.1. iniciatīva - sniedz un ievieš praksē priekšlikumus darba pilnveidošanai, uzņemas
konkrētus papildu pienākumus – 5 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
65.2. nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildi – 10 % no
darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
65.3. iepriekšējā ceturksnī bijusi vai tiek plānota paaugstināta darba intensitāte pie
normatīvo aktu, ziņojumu izstrādes – 5 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
65.4. ieguldījums domes izveidoto komisiju un ar domes priekšsēdētāja, pašvaldības
izpilddirektora vai Institūcijas vadītāja rīkojumu izveidoto darba grupu uzdevumu
izpildē - 10 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
65.5. ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē, uzdevumu izcila
izpilde (darba izpildes termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums – 5 % no
darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
65.6. pārmaiņu vadība, ieguldījums citu darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā – 5 % no
darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
66. Lai saņemtu nolikuma 64.punktā minēto piemaksu, institūcijas vadītājs vai institūcijas
struktūrvienības vadītājs iesniedz iesniegumu (2.pielikums) ar piemaksas noteikšanas
pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa šādā kārtībā:
66.1. institūcijas struktūrvienības vadītājs - institūcijas vadītājam;
66.2. institūcijas vadītājs – pašvaldības izpilddirektoram vai izpilddirektora vietniekam,
ievērojot institūcijas pakļautību.
67. Piemaksas apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa, ar rīkojumu nosaka:
67.1. pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam – domes
priekšsēdētājs;
67.2. institūcijas vadītājam – pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks,
ievērojot institūcijas pakļautību;
67.3. darbiniekam – institūcijas vadītājs.
68. Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas nolikuma 56.punktā minētās piemaksas, to kopsumma
nedrīkst pārsniegt 30 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Ja darbinieks saņem vienu vai
vairākas 56.punktā minētās piemaksas un vienlaikus 64.punktā minēto piemaksu, piemaksu
kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas.
69. Speciālās piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar
darba specifiku, kā arī amatu sarakstu, kuriem šādas piemaksas pienākas, un šo piemaksu
apmēru nosaka ar domes lēmumu.
IX.

Prēmijas un naudas balvas, to noteikšanas kārtība

70. Darbiniekiem saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var
izmaksāt prēmiju (turpmāk – novērtējuma prēmija), kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75 % no
darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
71. Darbinieku novērtēšana tiek veikta nolikuma 3.pielikumā noteiktajā kārtībā.
72. Novērtējuma prēmija tiek noteikta:
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72.1. darbiniekiem, kuru ikgadējās darbības un rezultātu novērtējums ir “TEICAMI” - līdz
75 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
72.2. darbiniekiem, kuru ikgadējās darbības un rezultātu novērtējums ir “ĻOTI LABI” - līdz
65 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;
73. Novērtējuma prēmijas apmēru nosaka:
73.1. pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam – ar rīkojumu domes
priekšsēdētājs;
73.2. institūciju vadītājiem – ar rīkojumu pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora
vietnieks, ievērojot institūcijas pakļautību, pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju;
73.3. institūciju darbiniekiem – ar rīkojumu attiecīgās Institūcijas vadītājs pēc saskaņošanas
ar pašvaldības izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku, ievērojot institūcijas
pakļautību.
74. Darbinieku var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata pienākumus, kā
arī par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu.
Prēmiju kopējais apmērs attiecīgajam darbiniekam kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt
120 % no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs – 60 % no mēnešalgas. Par vienu un to
pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas. Prēmiju apmērus katrā konkrētā gadījumā
nosaka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu, izvērtējot darbinieka ieguldījumu.
75. Darbiniekam un amatpersonai var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru sakarā ar darbiniekam,
amatpersonai vai pašvaldības iestādei svarīgu sasniegumu (notikumu), ievērojot darbinieka
vai amatpersonas ieguldījumu attiecīgās pašvaldības iestādes mērķu sasniegšanā.
76. Naudas balvu var piešķirt darbiniekam un amatpersonai, kurš pašvaldībā nostrādājis ne mazāk
kā vienu gadu šādā apmērā:
76.1. līdz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (kalendāra gada laikā) sakarā ar
pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ievērojot darbinieka vai amatpersonas
ieguldījumu attiecīgās pašvaldības iestādes mērķu sasniegšanā;
76.2. līdz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (kalendāra gada laikā) sakarā ar
darbiniekam vai amatpersonai svarīgu sasniegumu (notikumu).
77. Pašvaldībai svarīgie notikumi vai sasniegumi ir:
77.1. pašvaldības svētki vai pašvaldības organizēti novada mēroga pasākumi;
77.2. valsts svētki;
77.3. pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos (konkursos).
78. Darbiniekam un amatpersonai svarīgi notikumi vai sasniegumi ir:
78.1. valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma saņemšana;
78.2. darba attiecību pārtraukšana sakarā ar aiziešanu pensijā, ja darbinieks vai amatpersona
pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 (desmit) gadus.
79. Gadījumā, ja darbinieka tiešais vadītājs uzskata, ka naudas balva darbiniekam piešķirama citu
notikumu (sasniegumu) dēļ, viņš ir tiesīgs ierosināt naudas balvas piešķiršanu, sniedzot
priekšlikumus nolikuma 81.punktā noteiktajā kārtībā.
80. Naudas balvas piešķiršanu un tās apmēru darbiniekam ierosina:
80.1. pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam – domes
priekšsēdētājs;
80.2. institūciju vadītājiem – pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks;
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80.3. institūciju darbiniekiem – pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks, Institūcijas vadītājs, struktūrvienības vadītājs.
81. Naudas balvas apmēru nosaka:
81.1. pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam – ar rīkojumu
domes priekšsēdētājs;
81.2. institūciju vadītājiem – ar rīkojumu pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora
vietnieks, ievērojot institūcijas pakļautību, pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju;
81.3. institūciju darbiniekiem – ar rīkojumu attiecīgās institūcijas vadītājs pēc saskaņošanas
ar pašvaldības izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku, ievērojot institūcijas
pakļautību.
X.

Pabalsti

82. Atvaļinājuma pabalstu 50 % apmērā no mēnešalgas darbiniekam vai amatpersonai piešķir
vienu reizi kalendārajā gadā, piešķirot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nav īsāks par
vienu kalendāro nedēļu. Ja ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas laikā darbinieks vai
amatpersona institūcijā ir bijis nodarbināts mazāk kā vienu gadu, pabalstu piešķir 25 %
apmērā no mēnešalgas.
83. Darbiniekiem, kuriem ir noteikta stundas tarifa likme, atvaļinājuma pabalstu piešķir nolikuma
83.punktā noteikto % apmērā no vidējās izpeļņas.
84. Atvaļinājuma pabalstu neizmaksā darbiniekam, kuram ir piemērots disciplinārsods.
85. Ja ar darbinieku vai amatpersonu tiek izbeigtas amata vai darba tiesiskās attiecības un
darbinieks vai amatpersona kārtējā gadā nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai
tā daļu un atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis, tad atvaļinājuma pabalstu neizmaksā.
86. Darbiniekam vai amatpersonai, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam,
izmaksā pabalstu 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.
87. Darbiniekam vai amatpersonai izmaksā pabalstu 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai
adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi. Pabalsts tiek piešķirts viena gada laikā,
pamatojoties uz darbinieka vai amatpersonas iesniegumu. Ja vairāki ģimenes locekļi atrodas
darba attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir katram no viņiem.
88. Darbinieka vai amatpersonas nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies
darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 100 % apmērā no darbiniekam noteiktās
mēnešalgas, bet ne mazāk kā minimālās mēnešalgas apmērā.
89. Lai saņemtu pabalstu, darbinieka ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka
apbedīšanu, viena mēneša laikā pēc darbinieka nāves iesniedz institūcijas vadītājam
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu, adresi un norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa.
Iesniegumā norāda arī mirušā darbinieka vārdu, uzvārdu un miršanas datumu. Ja dokumenti
noformēti un iesniegti iepriekš norādītajā kārtībā, pabalsta summa pēc iespējas drīzākā, bet ne
vēlāk kā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas tiek pārskaitīta uz pabalsta pieprasītāja
norēķinu kontu.
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XI. Atvaļinājumi un apmaksātas brīvdienas
90. Darbiniekam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendāra
nedēļas, neskaitot svētku dienas.
91. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir saskaņā ar darbinieka vai amatpersonas iesniegumu.
92. Darbiniekam un amatpersonai piešķir Darba likumā noteiktos papildatvaļinājumus.
93. Pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu un papildatvaļinājumu piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
94. Institūciju vadītājiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu piešķir ar
pašvaldības izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieka rīkojumu, ievērojot Institūcijas
pakļautību.
95. Institūciju darbiniekiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu ar rīkojumu
piešķir institūcijas vadītājs.
96. Darbiniekam vai amatpersonai, kurai tas ir nepieciešams un kura amata (darba) pienākumu
izpildes apstākļi to pieļauj, var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.
97. Darbiniekam vai amatpersonai, kas, nepārtraucot amata (darba) pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās valsts akreditētā izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi
tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas,
studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai (arī tādēļ, lai varētu sagatavoties
šiem pārbaudījumiem, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, promocijas
darbu vai diplomdarbu) piešķir mācību atvaļinājumu līdz 20 darba dienām gadā, saglabājot
mēnešalgu. Par vienu un to pašu studiju gala pārbaudījumu vai valsts pārbaudījumu kārtošanu
nav pieļaujama atkārtota mācību atvaļinājuma piešķiršana.
98. Ja darbiniekam vai amatpersonai, kas nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās valsts akreditētā izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi
tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, tas ir
nepieciešams un amata (darba) apstākļi to pieļauj, tai var piešķirt apmaksātu mācību
atvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas
darba izstrādei, saglabājot mēnešalgu.
99. Darbiniekam un amatpersonai tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas:
99.1. sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā,
brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi – trīs darba dienas;
99.2. darbinieka vai amatpersonas laulību gadījumā – trīs darba dienas;
99.3. ja darbinieka vai amatpersonas bērns skolas gaitas uzsāk 1. - 4.klasē – viena darba
diena pirmajā skolas dienā, izņemot gadījumus, ja darbinieka prombūtne būtiski
ietekmē darba gaitu institūcijā;
99.4. darbiniekam, amatpersonai vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi – viena diena
izlaiduma dienā.
100. Papildus Darba likumā noteiktajam, darbiniekam var piešķirt papildatvaļinājumu līdz 7 darba
dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas.
101. Papildatvaļinājuma dienu skaitu nosaka ņemot vērā darbinieka nodarbinātības ilgumu
pašvaldībā:
101.1. par darba stāžu pašvaldībā no 3 līdz 5 gadiem – 3 darba dienas;
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101.2. par darba stāžu pašvaldībā no 5 līdz 10 gadiem – 5 darba dienas;
101.3. par darba stāžu pašvaldībā vairāk par 10 gadiem – 7 darba dienas.
102. Apmaksāts papildatvaļinājums neattiecas uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums
uz noteiktu laiku, izņemot gadījumus, kad darba līgums uz noteiktu laiku ir noslēgts uz laika
periodu, kas ilgāks par vienu gadu.
103. Papildatvaļinājums netiek atlīdzināts naudā, izņemot gadījumus, kad amatpersona pārtrauc
pildīt amata pienākumus vai ar darbinieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības un
amatpersona vai darbinieks ar rīkojumu piešķirto papildatvaļinājumu nav izmantojis.
104. Papildatvaļinājumu var izmantot kopumā vai arī pa daļām. Papildatvaļinājumu var izmantot
laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
XII. Kompensācijas un apdrošināšana
105. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kompensē:
105.1. mācību izdevumus 30 % no gada mācību maksas, ja noslēgta savstarpēja rakstveida
vienošanās par mācībām pašvaldībai nepieciešamā specialitātē;
105.2. ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus;
106.Izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu amata pienākumu izpildei, vai kas
radušies, izmantojot savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli amata pienākumu
izpildei, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu vai pašvaldības transportlīdzekli,
kompensē normatīvajos aktos un domes noteiktajā kārtībā un apmērā.
107. Saziņas līdzekļu un sakaru izmantošanas izdevumi tiek kompensēti domes noteiktajā kārtībā
un apmērā.
108. Darbinieka un amatpersonas darbnespējas gadījumā A darba nespējas lapa tiek apmaksāta 90
% apmērā, sākot ar otro darba nespējas dienu.
109. Darbiniekam, kurš, pildot amata pienākumus, ir pakļauts reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam (riskam), apdrošina veselību vai darbinieku apdrošina pret nelaimes
gadījumiem. Amatu sarakstu, kuri, pildot amata pienākumus, ir pakļauti reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam (riskam), nosaka ar domes lēmumu.
110. Institūcija saskaņā ar saimnieciskā gada budžeta nosacījumiem var piešķirt līdzekļus
darbinieku veselības apdrošināšanai. Apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no
normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteiktā apmēra.
111. Darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšana tiek veikta nolikuma 4. pielikumā
noteiktajā kārtībā.
112. Institūcija sakarā ar darbinieka nosūtīšanu komandējumā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā veic darbinieka apdrošināšanu vai sedz apdrošināšanas izdevumus.
XIII. Noslēguma jautājumi
113. Nolikums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
114. Ar 2021.gada 31.decembri spēku zaudē:
114.1. Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.12 “Apmaksāta
papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”;
11

114.2. Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.5 “Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”;
114.3. Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumi Nr.22 “Bauskas novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība”;
114.4. Bauskas novada domes 2020.gada 1.jūlija noteikumi Nr.6 “Par veselības
apdrošināšanu Bauskas novada pašvaldībā”;
114.5. Iecavas novada domes 2014.gada 29.decembra nolikums “Iecavas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”;
114.6. Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa nolikums “Rundāles novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”;
114.7. Vecumnieku domes 2010.gada 24.marta nolikums “Vecumnieku novada Domes
Darba samaksas un Sociālo garantiju nolikums”.
115. Jautājumus, kas nav atrunāti nolikumā, risina saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
116. Ja nolikuma darbības laikā tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē nolikuma
normas un darbību, piemērojams ar augstāku juridisku spēku normatīvā akta regulējums.
117. Noteikt, ka papildatvaļinājums, kas piešķirams pēc ikgadējās novērtēšanas rezultātiem par
novērtēšanas periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. un līdz nolikuma spēkā stāšanās brīdim
nav izmantots, izmantojams līdz 2022.gada 1.jūlijam.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
1.pielikums

APSTIPRINU
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
______________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)

______________________________
(datums)

PĀRSKATS PAR ___________________________________ PIENĀKUMU PILDĪŠANU
(komisijas, darba grupas, padomes nosaukums)

20___ . gada _____________________ mēnesī.
Vārds, uzvārds

Sēdes datums

Nostrādātās
stundas

Sagatavoja: amata nosaukums ____________________________
vārds, uzvārds_________________________________________
Paraksts:

________________________________________

Datums:

_____________________
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Kopā
nostrādātās
stundas mēnesī

Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
2.pielikums

IESNIEGUMS
/par piemaksas piešķiršanu par personisko darba ieguldījumu un
darba kvalitāti/
Darbinieks/- i, kuram/- iem nosakāma piemaksa
Struktūrvienība:
Amats:
Vārds, uzvārds:

Par personisko darba ieguldījumu un
darba kvalitāti:
Virsmērķis vai mērķis*:
1) iniciatīva, sniedz un ievieš praksē
priekšlikumus darba pilnveidošanai,
uzņemas konkrētus papildu pienākumus –
5%
Virsmērķis vai mērķis*:
2) nodrošina kritisku funkciju vai īpaši
svarīgu darba uzdevumu izpildi – 10 %
Virsmērķis vai mērķis*:
3) iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota
paaugstināta darba intensitāte (īsā laika
termiņā) darbā pie normatīvo aktu,
ziņojumu izstrādes – 5 %
Virsmērķis vai mērķis*:
4) ieguldījums domes izveidoto komisiju
un ar domes priekšsēdētāja,
izpilddirektora vai pašvaldības institūcijas
vadītāja rīkojumu izveidoto darba grupu
uzdevumu izpildē – 10 %
Virsmērķis vai mērķis*:
5) ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu
projektu, darba uzdevumu izpildē,
uzdevumu izcila izpilde (darba izpildes
termiņi, kvalitāte), neplānots darba
uzdevums – 5 %

Pamatojums piemaksas noteikšanai
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Virsmērķis vai mērķis*:
6) pārmaiņu vadība, ieguldījums citu
darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā – 5 %
* Virmērķis vai mērķis var būt arī citu institūciju, struktūrvienību vai normatīvajos aktos noteiktie mērķi

Nosakāmais piemaksas apmērs:

Laika posms uz kādu nosakāma attiecīgā piemaksa (no/līdz):
Vārds, uzvārds:
/iesnieguma
sagatavotājs,
atbildīgais/

Paraksts:
Datums:
SASKAŅOTS:
Vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
3.pielikums
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU
NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
I. Vispārīgie jautājumi
1.
2.

3.

4.

Kārtība nosaka darbinieku darba izpildes rezultātu novērtēšanas kritērijus, novērtēšanas gaitu
un rezultātu apstrīdēšanu.
Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanai ir šādi mērķi:
2.1. noteikt darbinieka mācību un attīstības vajadzības;
2.2. identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā.
Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti:
3.1. novērtējuma prēmijas apmēra noteikšanai;
3.2. lēmuma par darbinieka pārcelšanu citā amatā pieņemšanai;
3.3. lēmuma par darbinieka neatbilstību ieņemamajam amatam pieņemšanai.
Kārtība netiek attiecināta uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku,
izņemot gadījumus, kad darba līgums uz noteiktu laiku tiek noslēgts uz laika periodu, kas ir
ilgāks par vienu gadu.
II. Novērtēšanas vispārējā kārtība

Ikgadējā novērtēšana tiek veikta vienu reizi kalendāra gadā saskaņā ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumā noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem.
6. Darbinieka darba izpilde tiek vērtēta, ja novērtēšanas periodā darbinieks nostrādājis ne mazāk
par sešiem mēnešiem.
7. Ja darbinieks novērtēšanas laikā ir prombūtnē (atvaļinājums, darbnespēja, komandējums u.c.),
novērtēšanu veic divu nedēļu laikā pēc darbinieka atgriešanās darbā.
8. Darbinieka novērtēšanu veic tiešais (struktūrvienības) vadītājs vai Institūcijas vadītājs (kopā
turpmāk tekstā – institūcijas/struktūrvienības vadītājs). Institūcijas vadītāja novērtēšanu veic
pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks, ievērojot institūcijas pakļautību.
Nepieciešamības gadījumā novērtēšanai var tikt izveidota vērtēšanas komisija.
9. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka darba izpildi novērtē domes
priekšsēdētājs.
10. Ja institūcijas/struktūrvienības vadītājs ieņem attiecīgo amatu mazāk kā trīs mēnešus, viņam
padoto darbinieku vērtēšanu veic pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora norīkots
darbinieks, piedaloties šim institūcijas/struktūrvienības vadītājam.
5.

III. Novērtēšanas kritēriji
11. Novērtējumā tiek ņemti vērā darbinieka darba līgumā un amata aprakstā noteiktie pienākumi.
Papildus var tikt izmantoti darba kārtības noteikumi, struktūrvienības vai iestādes nolikums
(reglaments), kā arī citi pašvaldības darbiniekiem saistoši normatīvie akti.
12. Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, institūciju/struktūrvienību vadītāji un
darbinieki tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
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12.1. amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde (īpatsvars ir 50 % no kopējā punktu skaita),
amata/darba pienākumu veikšanas rezultāti, darbu izpildes termiņi, darba disciplīna;
12.2. profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30 % no kopējā punktu skaita), amata/darba
pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, teorētiskās zināšanas un prasmes;
12.3. saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita).
13. Tehniskie darbinieki tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem (1. – 4. mēnešalgu grupām atbilstošie
amati):
13.1. amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 80 % no kopējā punktu skaita),
amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti;
13.2. darba disciplīna (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita), darba laika, amata/darba
pienākumu veikšanas termiņu ievērošana.
IV. Novērtēšanas gaita
14. Novērtēšana notiek trīs posmos:
14.1. darbiniekam veicot pašnovērtējumu;
14.2. tiešajam vadītājam veicot darbinieka novērtēšanu;
14.3. darbinieka un tā tiešā darba vadītāja pārrunās.
15. Darbinieka darba rezultātu novērtēšanai izmanto vienu no divām anketām:
15.1. anketu
“A”
pašvaldības
izpilddirektora,
izpilddirektora
vietnieka,
Institūciju/struktūrvienību vadītāju un darbinieku novērtēšanai;
15.2. anketu “B” tehnisko darbinieku novērtēšanai (1. – 4. mēnešalgu grupām atbilstošie
amati).
16. Darbinieka darba rezultātu novērtēšanas anketas aizpildīšanas kārtība:
16.1. darbinieka tiešais vadītājs nodrošina attiecīgās anketas izsniegšanu darbiniekam,
aizpildot anketas ievaddaļu: darbinieka vārds, uzvārds, amats, novērtēšanas periods;
16.2. darbinieks noteiktajā termiņā aizpilda visas sadaļas “Darbinieka pašnovērtējums”,
ieliekot noteiktu punktu skaitu katrā kritērijā, pēc saviem ieskatiem komentējot
pašnovērtējumu sadaļā “Komentāri” un iesniedz tiešajam vadītājam;
16.3. pēc anketas saņemšanas tiešais vadītājs aizpilda visas sadaļas “Vadītāja novērtējums”,
ieliekot noteiktu punktu skaitu katrā kritērijā un pēc saviem ieskatiem komentējot
novērtējumu sadaļā “Komentāri”;
16.4. pēc anketas aizpildīšanas tiešais vadītājs organizē abpusējas pārrunas, nosakot pārrunu
laiku un vietu, nodrošinot darbiniekam laiku sagatavoties pārrunām. Pārrunās tiek
analizētas atšķirības novērtējumā, to cēloņi, pieļautās kļūdas un vispārīgie kavējošie
faktori darba procesā, apspriesti to risinājumi, kā arī abpusēji pieņemts novērtējums,
ieliekot katrā kritērijā noteiktu punktu skaitu sadaļā “Novērtējums pēc pārrunām” un
pēc ieskatiem ierakstot attiecīgus komentārus;
16.5. ja puses nevar vienoties par novērtējumu, saistošs ir tiešā vadītāja novērtējums;
16.6. tiešais vadītājs aizpilda anketas sadaļu “Kopējais punktu skaits”. Kopējā punktu skaitā
vērā ņem tikai sadaļā “Novērtējums pēc pārrunām” norādīto vērtējumu;
16.7. anketas sadaļā “Secinājumi un priekšlikumi” puses atzīmē, kas iepriekšējā periodā ir
realizēts kvalifikācijas paaugstināšanas un izaugsmes iespēju jomā, kā arī vienojas par
kvalifikācijas paaugstināšanas mācību tēmām;
16.8. pārrunu laikā tiek identificētas un noteiktas nepieciešamās izmaiņas darbinieka amata
aprakstā;
16.9. pēc pārrunām un novērtējuma rezultātu apkopošanas puses anketu paraksta.
17. Tiešais vadītājs, pēc novērtēšanas procesa pabeigšanas, anketas iesniedz atbildīgajam
darbiniekam personāla jautājumos.
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18. Anketa tiek ievietotas personas lietā. Institūcijas/struktūrvienības vadītājs nepieciešamības
gadījumā ir tiesīgs lūgt izsniegt savā pakļautībā esošo darbinieku anketas, izpilddirektors,
izpilddirektora vietnieks – jebkura darbinieka anketu, vienojoties par termiņu, kurā anketa
atgriežama atbildīgajam darbiniekam. Darbiniekam pēc tā pieprasījuma tiek izsniegta anketas
kopija.
V. Novērtēšanas rezultātu apstrīdēšana
19. Ja darbinieks nepiekrīt tiešā vadītāja vērtējumam, viņš divu darba dienu laikā pēc pārrunu
veikšanas ar pamatotu iesniegumu vēršas pie nākamā līmeņa vadītāja, ievērojot strukturālo
pakļautību, ar lūgumu veikt viņa atkārtotu novērtēšanu.
20. Nākamā līmeņa vadītājs, izvērtējot darbinieka iesniegumā minētos faktus, trīs darba dienu
laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atkārtotās novērtēšanas
nepieciešamību.
21. Atkārtotai darbinieka novērtēšanai ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja vai pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota speciāli šim mērķim paredzēta komisija vai paplašināts
iepriekš izveidotās (ja tāda tika izveidota) komisijas sastāvs.
22. Atkārtota darbinieka novērtēšana notiek 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par darbinieka
atkārtoto novērtēšanu pieņemšanas.
23. Atkārtotās novērtēšanas laikā netiek aizpildīta anketas sadaļa „Darbinieka pašnovērtējums”.
Komisija veic darbinieka novērtēšanu, aizpilda sadaļu „Vadītāja vērtējums”, aizstājot vārdus
„Vadītāja vērtējums” ar vārdiem „Komisijas vērtējums”, anketas sākuma daļā norādot
komisijas sastāvu, kā arī veicot pārrunas ar darbinieku un aizpildot sadaļu „Novērtējums pēc
pārrunām”.
24. Pēc atkārtotas darbinieka darba rezultātu novērtēšanas pieņemtais lēmums ir galīgs un tas nav
apstrīdams.
VI. Darba izpildes novērtējuma aprēķina metode
25. Darbinieka darba izpildi vērtē ar pieciem novērtējuma līmeņiem:
25.1. teicami (5);
25.2. ļoti labi (4);
25.3. labi (3);
25.4. jāpilnveido (2);
25.5. neapmierinoši (1).
26. Katrs novērtējums tiek aprēķināts pēc punktu metodes, pielietojot īpatsvara koeficientu.
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Darbinieka kompetenču un darba rezultātu
novērtēšanas anketa „A”
(piemērojama pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka,
institūciju/struktūrvienību vadītāju un darbinieku novērtēšanai)

Vērtējamā darbinieka vārds, uzvārds

Amats
Institūcija
Vērtētāja - tiešā vadītāja vārds, uzvārds
Novērtēšanas periods (datums: no-līdz)
Anketas aizpildīšanas kārtība:
1. Anketu aizpilda darbinieks, veicot pašnovērtējumu.
2. Anketu aizpilda tiešais vadītājs , veicot darbinieka novērtēšanu.
3. Pārrunu laikā aizpilda sadaļu “Novērtējums pēc pārrunām”.
1. Amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 50 % no kopējā punktu skaita)
Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (darba
pienākumu izpratne, amata aprakstā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde,
regulārā pienākumu apjoma izpilde, darba veikšanas termiņu ievērošana).
“Teicami” (5)
Izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevumu līmeni un
prasības visā novērtēšanas periodā, veic vairāk nekā paredzēts amata/
darba pienākumos ar izcilu kvalitāti un precizitāti
“Ļoti labi” (4)
Ļoti laba darba izpilde: konsekventi izpilda amata/darba uzdevumus
precīzi un pilnībā, bieži pārsniedz noteikto uzdevumu līmeni un
prasības
“Labi” (3)
Stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni, darba izpilde
pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā, izpilda amata/darba
uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā , darbu veic tam paredzētajā
laikā
“Jāpilnveido” (2)
Nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde
daļēji atbilst prasībām, ar grūtībām izpilda amata/darba uzdevumus un
nepieciešamo darbu apjomu, mēdz kavēt izpildes termiņus
“Neapmierinoši”
Neapmierinoša darba izpilde; uzdevums nav sasniegts, darba izpilde
(1)
neatbilst lielākajai daļu prasību, nespēj izpildīt nepieciešamo darba
apjomu, reti padara darbu laikā
Punkti
Komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Tiešā vadītāja
vērtējums

Punkti

Komentāri

Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti

Komentāri
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2. Profesionālā kvalifikācija (īpatsvars ir 30 % no kopējā punktu skaita)
Amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās, tehniskās zināšanas
un prasmes (atbilstoša kvalifikācija (izglītība), teorētiskās iemaņas un prasmes, prasme
pielietot zināšanas).
“Teicami” (5)
Profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata
pienākumus, izcilas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
“Ļoti labi” (4)
Profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata
pienākumus, labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
“Labi” (3)
Profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus,
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pietiekamas darba
pienākumu veikšanai
“Jāpilnveido” (2)
Profesionālā kvalifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi
ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi, nepilnīgas teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas, kas dažbrīd traucē darba pienākumu
veikšanā darba pienākumu veikšanai
“Neapmierinoši”
Profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi
(1)
Punkti
Komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Tiešā vadītāja
vērtējums

Punkti

Komentāri

Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti

Komentāri

3. Saskarsme un sadarbība (īpatsvars ir 20 % no kopējā punktu skaita)
“Teicami” (5)
Rīkojas, lai risinājumi un lēmumi tiktu pieņemti, balstoties uz
vienprātību. Izrāda izpratni par citu komandas dalībnieku rīcības
cēloņiem. Palīdz atrisināt grupas iekšējos konfliktus. Aktīvi rīkojas, lai
izzinātu un izprastu klientu vajadzības.
“Ļoti labi” (4)
Labprāt uzņemas papildu pienākumus, kas veicina komandas mērķu
sasniegšanu. Veicina pozitīvu sadarbību un visu dalībnieku iesaistīšanos
komandas darbā. Uzklausa kolēģu un klientu vajadzības un rīkojas, lai
prasības izpildītu laikus un augstā kvalitātē.
“Labi” (3)
Strādā komandas labā. Piedāvā savu palīdzību un atbalstu, ja uzskata, ka
tas ir nepieciešams. Ciena un izprot citu viedokli, pozitīvi novērtē citu
ieguldījumu komandas darbā. Uzklausa un pozitīvi reaģē uz citu cilvēku
paustajiem ierosinājumiem un norādījumiem. Apzinīgi izpilda kolēģu
un klientu lūgumus, ņemot vērā viņu vajadzības un prasības.
“Jāpilnveido” (2)
Piedalās komandas darbā, pauž pozitīvu attieksmi pret komandas
locekļiem. Nesniedz priekšlikumus un nepauž viedokli pēc savas
iniciatīvas. Dara to, ko komanda prasa. Izpilda kolēģu un klientu
pieprasījumus. Dažkārt nepieciešami atgādinājumi vai atkārtoti
pieprasījumi.
“Neapmierinoši”
Nepiedalās komandas darbā. Necenšas uzturēt kontaktus ar citiem. Ar
(1)
savu uzvedību var izraisīt konfliktus. Darbā ņem vērā tikai savas
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Darbinieka
pašnovērtējums

intereses. Nespēj noskaidrot un izprast citu cilvēku vajadzības. Izrāda
noraidošu attieksmi pret kolēģiem un klientiem.
Punkti
Komentāri

Tiešā vadītāja
novērtējums

Punkti

Komentāri

Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti

Komentāri

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:
Vērtēšanas kritērijs

Novērtējuma
punkti

Kritēriju
īpatsvars

1. Amata/darba
50%
pienākumu veikšanas
novērtējums
2. Profesionālā
30%
kvalifikācijas
novērtējums
3. Saskarsme un
20%
sadarbība
Darba izpildes kopējais vērtējums (1+2+3)

SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI :

Darbinieks

______________________________________
paraksts, datums

Tiešais vadītājs ____________________________________
paraksts, datums
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Kopvērtējums, ņemot vērā
kritēriju īpatsvaru
kopvērtējums =iegūtie punkti
*0,5
kopvērtējums =iegūtie punkti
*0,3
konvertējums =iegūtie punkti
*0,2

Darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa „B”
(piemērojama tehnisko darbinieku novērtēšanai)
Vērtējamā darbinieka vārds, uzvārds
Amats
Institūcija/struktūrvienība
Vērtētāja - tiešā vadītāja vārds, uzvārds
Novērtēšanas periods (datums: no-līdz)
Anketas aizpildīšanas kārtība:
1. Anketu aizpilda darbinieks, veicot pašnovērtējumu.
2. Anketu aizpilda tiešais vadītājs, veicot darbinieka novērtēšanu.
3. Pārrunu laikā aizpilda sadaļu “Novērtējums pēc pārrunām”.
1. Amata/darba pienākumu veikšana (īpatsvars ir 80 % no kopējā punktu skaita)
Amata/darba pienākumu veikšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (darba
pienākumu izpratne, amata aprakstā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde,
regulārā pienākumu apjoma izpilde, darba laika ievērošana).
“Teicami” (5)
Veic vairāk, nekā paredzēts amata/darba pienākumos ar izcilu
kvalitāti un precizitāti. Darba kvalitātē un apjomā pārspēj citus.
“Ļoti labi” (4)
Konsekventi izpilda amata/darba uzdevumus precīzi un pilnībā, mēdz
izpildīt vairāk nekā prasīts.
“Labi” (3)
Izpilda amata/darba uzdevumus atbilstošā kvalitātē un apjomā.
“Jāpilnveido” (2)
Bieži kļūdās. Ar grūtībām izpilda amata/darba uzdevumus un
nepieciešamo darbu apjomu.
“Neapmierinoši”
Nepārtraukti kļūdās. Reti izpilda noteiktos amata/darba uzdevumus,
(1)
nespēj izpildīt nepieciešamo darba apjomu.
Punkti
Komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Vērtējums
Punkti

Komentāri

Punkti

Komentāri

Tiešā vadītāja
vērtējums
Novērtējums pēc
pārrunām

2. Darba disciplīna (īpatsvars ir 20% no kopējā punktu skaita)
Darba laika ievērošana, punktualitāte ierodoties darbā, darbības saskaņo vai rīkojas
patvaļīgi.
“Teicami” (5)
Izcili disciplinēts. Vienmēr ierodas darbā savlaicīgi. Paraugs darba
disciplīnas ievērošanā.
“Ļoti labi” (4)
Konsekventi ievēro kārtības noteikumus. Vienmēr ievēro darba laiku,
savlaicīgi ierodas darbā. Darbu kavē reti un tikai attaisnojošu iemeslu
dēļ.
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“Labi” (3)

Parasti ievēro kārtības noteikumus. Parasti ierodas darbā punktuāli.
Nekavējoties ziņo par prombūtni.
“Jāpilnveido”
Nav konsekvents. Nevērīgs darba laika ievērošanā, ierodas darbā pēdējā
(2)
brīdī, nevērīgs pret pārtraukumu ilgumu.
“Neapmierinoši” Ignorē un neievēro noteikumus, bieži neierodas laikā bez pietiekama
(1)
iemesla, kavē darbu, neievēro pārtraukumu ilgumu.
Punkti
Komentāri
Darbinieka
pašnovērtējums
Tiešā vadītāja
vērtējums

Punkti

Komentāri

Novērtējums pēc
pārrunām

Punkti

Komentāri

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:
Vērtēšanas kritērijs

Novērtējuma
punkti

Kritēriju
īpatsvars

1. Amata/darba
80%
pienākumu veikšanas
novērtējums
2.Darba disciplīnas
20%
novērtējums
Darba izpildes kopējais novērtējums (1+2)
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI :

Darbinieks ___________________________________
paraksts, datums
Tiešais vadītājs _____________________________
paraksts, datums

23

kopvērtējums, ņemot vērā
kritēriju īpatsvaru
kopvērtējums =iegūtie punkti
*0,8
kopvērtējums =iegūtie punkti
*0,2

Bauskas novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma
4.pielikums
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU UN DARBINIEKU
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA
I.

Vispārīgie nosacījumi

1. Kārtība nosaka kritērijus amatpersonu un darbinieku (turpmāk - apdrošināmie) veselības
apdrošināšanai (turpmāk - apdrošināšana), kā arī apdrošināmo tiesības un pienākumus.
2. Apdrošināšana ir sociāla garantija, saskaņā ar kuru tiek apmaksāti apdrošināmo izdevumi par
ārstnieciskajiem pakalpojumiem apdrošināšanas līgumā (turpmāk - līgums) noteiktajā kārtībā.
3. Apdrošināmie šo noteikumu izpratnē ir personas, kuras nodarbinātas institūciju amatu
sarakstos minētajos amatos, kuras amata pienākumus institūcijās pilda ne mazāk kā 1 (vienu)
gadu:
3.1. domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks,
3.2. izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks,
3.3. institūciju vadītāji un darbinieki,
4. Domes deputātiem, samaksājot no saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības saņemt
saņemt aprodšināšanas programmu līgumā noteiktajā kārtībā.
5. Bauskas novada domes noteiktajos amatos, kurus ieņemošās amatpersonas/darbinieki ir
pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veselības apdrošināšana tiek
nodrošināta pēc pārbaudes laika beigām.
6. Izmaiņas apdrošināmo sarakstā tiek veiktas vienu reizi mēnesī.
7. Par polišu izsniegšanu un administrēšanu atbildīgi ir institūciju vadītāji.
8. Atbildīgā persona informācijas apmaiņā ar apdrošinātāju un institūcijām ir Bauskas novada
administrācijas darba aizsardzības galvenais speciālists (turpmāk - atbildīgā persona).
II. Apdrošināmo tiesības un pienākumi
9. Apdrošināmajiem ir tiesības saņemt informāciju par piešķirto apdrošināšanas programmu un
papildu apdrošināšanas programmām, kā arī par iespējām apdrošināt tuviniekus (laulāto,
vecākus un bērnus).
10. Apdrošināmajiem, piemaksājot no saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības saņemt
papildus apdrošināšanas programmas līgumā noteiktajā kārtībā.
11. Apdrošināmajiem, piemaksājot no saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības veikt
apdrošināšanu tuviniekiem (laulātajam, vecākiem un bērniem) līgumā noteiktajā kārtībā.
12. Maksājums par papildus apdrošināšanas programmu un/vai tuvinieku apdrošināšanu, jāveic
vienā maksājumā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas.
13. Darba tiesisko attiecību vai amata pilnvaru izbeigšanās gadījumā apdrošināmajiem pēc izvēles
ir tiesības:
13.1. turpināt izmantot saņemto veselības apdrošināšanas programmu, individuāli
vienojoties ar apdrošinātāju, samaksājot veselības apdrošināšanas polisi no personīgajiem
finanšu līdzekļiem, par to informējot darba devēju 5 (piecas) darba dienas pirms darba
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tiesisko attiecību vai amata pilnvaru izbeigšanas;
13.2. neturpināt izmantot veselības apdrošināšanas pakalpojumus un apdrošināšanas karti
nodot darba devējam darba attiecību pēdējā darba dienā (darbinieka veselības
apdrošināšana ar šo brīdi tiek izbeigta).
14. Apdrošināšanas kartes nodošanas gadījumā apdrošināmo personīgie finanšu līdzekļi, kas
izlietoti par papildus apdrošināšanas programmu iegādi, netiek atlīdzināti.
15. Apdrošināmais, kurš bijis nodarbināts Bauskas novada pašvaldības institūcijā vismaz vienu
gadu, uzsākot darba attiecības citā Bauskas novada pašvaldības institūcijā ir tiesības pēc
pārbaudes laika saņemt apdrošināšanu, ja laika posms starp darba attiecību izbeigšanu un jauna
darba līguma noslēgšanu, nepārsniedz divus mēnešus un apdrošināmais nav saņēmis atlaišanas
pabalstu.
16. Gadījumā, ja apdrošināmais nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, tad veselības
apdrošināšana tiek veikta tikai vienā institūcijā un apdrošināmā pienākums ir informēt pārējos
darba devējus par institūciju, kurā apdrošināmais saņems veselības apdrošināšanu. Institūcijas
vadītājam ir pienākums pārliecināties, kur apdrošināmais saņems veselības apdrošināšanu.
17. Gadījumā, ja apdrošināmais nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, tad apdrošināmā
pienākums ir par iepriekšminēto ziņot visām pašvaldības institūcijām, kurās tas nodarbināts,
un pamata darba vietā (kurā iesniegta algas nodokļu grāmatiņa) var saņemt apdrošināšanas
polisi, iesniedzot izziņas no citām pašvaldības institūcijām, kurās nodarbināts. Izziņā norādot
darba slodzi. Iestādes vadītājam ir pienākums pārliecināties, kur apdrošināmais saņems
veselības apdrošināšanu.
18. Ja apdrošināmais darba tiesiskās attiecības turpina citā Bauskas novada pašvaldības institūcijā,
izpildot nosacījumus par pamata darba vietu, apdrošināmajam ir tiesības turpināt izmantot
saņemto apdrošināšanas polisi. Institūcijas veic savstarpējus grāmatvedības norēķinus,
saglabājot apdrošināmajam izsniegto polisi.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī
___.p.)

Nr. 248 (prot. Nr.__

Par iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests”, „Iecavas novada sociālais
dienests”, Rundāles novada sociālais diensts” un struktūrvienības
„Vecumnieku novada sociālais dienests” reorganizāciju
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punkts nosaka –
ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldību domes vai ar atsevišķu likumu
ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Bauskas novadā darbojas četri sociālie
dienesti – Bauskas novada Sociālais dienests, Iecavas novada sociālais dienests, Rundāles novada
sociālais dienests un Vecumnieku novada sociālais dienests. Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi
— sociālo dienestu. Apvienojot sociālos dienestus vienā, būtiski tiks uzlabota tās darbības
efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi un
vienota pakalpojumu un palīdzības pieejamība visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
41. panta pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro
daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

3.

Likvidēt iestādes „Iecavas novada sociālais dienests” reģistrācijas Nr.90009391346,
„Rundāles novada sociālais dienests” reģistrācijas Nr.40900003536 un iestādes
„Vecumnieku novada dome” struktūrvienību „Vecumnieku novada sociālais dienests”,
pievienojot tās Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”
reģistrācijas Nr.90009403791, kā rezultātā pievienojamās iestādes un struktūrvienība beidz
pastāvēt.
Noteikt, ka iestāžu „Iecavas novada sociālais dienests”, „Rundāles novada sociālais
dienests” un struktūrvienības „Vecumnieku novada sociālais dienests” likvidācija
pabeidzama līdz 2021.gada 31.decembrim.
Noteikt, ka iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” ar 2022.gada 1.janvāri ir iestāžu
Iecavas novada sociālais dienests”, „Rundāles novada sociālais dienests” un
struktūrvienības „Vecumnieku novada sociālais dienests” saistību un tiesību, funkciju un

pārvaldes uzdevumu, materiālo un nemateriālo vērtību, tajā skaitā darba tiesisko attiecību
pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet uz iestādi, lietvedībā esošo dokumentu pārņēmēja.
4.
Noteikt, ka iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests”, „Iecavas novada sociālais
dienests”, „Rundāles novada sociālais dienests” un struktūrvienības „Vecumnieku novada
sociālais dienests” darbību turpina atbilstoši to kompetencei un to noteiktajai darbības
teritorijai līdz 2021.gada 31.decembrim.
5.
Reorganizācijas procesa īstenošanai darba tiesisko attiecību noregulēšanai:
5.1. reorganizējamo iestāžu vadītāju izvērtēšanai izveidot vērtēšanas komisiju (turpmāk –
komisija) šādā sastāvā:
5.1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks;
5.1.2. Komisijas locekļi:
Bauskas novada domes Sociālās un veselības komitejas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, iestādes „Bauskas novada administrācija”
vadītājs Edgars Paičs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Evita Grigorjeva un personāla
speciāliste Dace Strazdiņa.
6.
Nodrošināt reorganizējamo iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests”, “Iecavas novada
sociālais dienests”, „Rundāles novada sociālais dienests” un struktūrvienības
„Vecumnieku novada sociālais dienests” lietu, materiālo un finanšu līdzekļu
inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu,
arhīva un lietvedības dokumentu nodošanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
7.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskajai nodaļai veikt izmaiņas LR
Uzņēmumu reģistrā Publisko personu un iestāžu sarakstā, likvidējot iestādes „Iecavas
novada sociālais dienests” un „Rundāles novada sociālais dienests” ar 2021.gada
31.decembri.
8.
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
2021.gada 28.oktobra nolikumu Nr.___ saskaņā ar pielikumu.
9.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 28.10.2021. nolikums Nr._ uz _ lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

Bauskas novada Sociālā dienesta
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 15
(protokols Nr.6, 11.punkts)
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 10.panta otrā
daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1.

2.
3.
4.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Bauskas novada Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) ir Bauskas novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, kā arī īsteno pašvaldībai
deleģētās valsts vai pašvaldības funkcijas sociālās aizsardzības jomā.
Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, tiesību aktus,
domes lēmumus, rīkojumu, kā arī šo nolikumu.
Sociālo dienestu izveido, reorganizē un likvidē dome. Sociālā dienesta nolikumu un
grozījumus apstiprina dome.
Sociālais dienests ir patstāvīga iestāde sava darba organizēšanā, iekšējo normatīvo
dokumentu izstrādē un funkciju veikšanā. Sociālo dienestu finansē no novada budžeta
līdzekļiem.
Sociālais dienests sastāv no četrām struktūrvienībām:
Bauskas struktūrvienība, adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, kura
nodrošina klientu (iedzīvotāju) apkalpošanu šādos pagastos:
Brunavas pagastā;
Ceraukstes pagastā;
Codes pagastā;
Dāviņu pagastā;
Gailīšu pagastā;
Īslīces pagastā;
Mežotnes pagastā;
Vecsaules pagastā;
Iecavas struktūrvienība, adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas nov., LV-3913, kura
nodrošina klientu (iedzīvotāju) apkalpošanu Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā;
Rundāles struktūrvienība, adrese: Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Bauskas nov., LV3901, kura nodrošina klientu (iedzīvotāju) apkalpošanu šādos pagastos:
Rundāles pagastā;
Svitenes pagastā;
Viesturu pagastā;

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
6.
7.

Vecumnieku struktūrvienība, adrese: Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov., LV-3933, kura nodrošina klientu (iedzīvotāju) apkalpošanu šādos pagastos:
Vecumnieku pagastā;
Stelpes pagastā;
Bārbeles pagastā;
Skaistkalnes pagastā;
Valles pagastā;
Kurmenes pagastā.
Sociālā dienesta darbu metodiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
Sociālais dienests ir pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā.
II. Sociālā dienesta darbības mērķi un uzdevumi

8.

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
9.11.

9.12.
9.13.
9.14.
10.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta
sistēmas, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu
pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā,
kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba
speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Sociālā dienesta vispārējie uzdevumi:
veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē
kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga
rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās
zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus un sociālā atbalsta sistēmu;
noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
sniegt sociālo palīdzību;
administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanai;
veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, kā arī piedalīties pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu, pašvaldības politikas plānošanas dokumentu un
institūcijas vadības dokumentu izstrādē sociālā dienesta kompetences jomā;
organizēt informatīvo nodrošinājumu publiskajā telpā par sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu pieejamību;
sagatavot pašvaldības saistošo noteikumu, nolikumu un citu dokumentu projektus par savā
kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī pieņemt lēmumus par sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu;
apzināt un iesniegt domei priekšlikumus par no jauna ieviešamajiem sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu veidiem, apmēru un saņemšanas kārtību;
ņemt dalību ES fondu un citu institūciju izsludinātajos projektu konkursos sadarbībā ar
iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļu un nodrošināt
sociālās nozares attīstības projektu realizēšanu novadā atbilstoši tā attīstības stratēģijai;
veidot un uzturēt informatīvo datu bāzi, veicot klientu datu apstrādi sociālās palīdzības
administrēšanas elektroniskajās sistēmās, izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas;
sagatavot un iesniegt pārskatus un statistiskās atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas un
citu institūciju noteiktajām prasībām;
novērtēt pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības efektivitāti un
kvalitāti.
Sociālā dienesta uzdevumi sociālās palīdzības jomā:
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10.1. sagatavot apstiprināšanai domē saistošo noteikumu projektus un citus nepieciešamos
dokumentus par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, to piešķiršanas kritērijiem
iedzīvotāju mērķa grupām un tās finanšu apjomu novada gada budžetā;
10.2. izvērtēt klientu vajadzības, pamatojoties uz viņu materiālo resursu novērtējumu, un
informēt viņus par savām tiesībām un līdzdarbības pienākumiem, kā arī par vispārējo
kārtību, kādā tiek nodrošināta sociālā palīdzība novadā;
10.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām darba tirgus politikas pasākumu īstenošanā
un nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā, kā arī citu uz novada iedzīvotāju
vērstu atbalsta pasākumu īstenošanā.
11.
Sociālā dienesta uzdevumi sociālo pakalpojumu jomā:
11.1. plānot, organizēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kā arī informēt un
konsultēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem personai saprotamā veidā;
11.2. sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to nodrošināšanu dažādām novada iedzīvotāju
sociālajām grupām atbilstoši to vajadzībām un pamatojoties uz personu resursiem;
11.3. organizēt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
11.4. organizēt sociālās aprūpes pakalpojumus klientu dzīvesvietā – aprūpi mājās;
11.5. organizēt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu novada iedzīvotājiem;
11.6. sadarboties ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstiem, sociālo pakalpojumu un aprūpes
iestādēm, bāriņtiesām, NVO u.c. organizācijām, risinot iedzīvotājiem svarīgus sociālos
jautājumus;
11.7. organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu novada iedzīvotājiem.
III. Sociālā dienesta pienākumi un tiesības
12.
Sociālā dienesta pienākumi:
12.1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību, izskaidrot to sniegšanas un saņemšanas kārtību personai saprotamā veidā;
12.2. tiesību normās noteiktajos gadījumos un domes noteiktajā kārtībā izdot administratīvos
aktus;
12.3. nodrošināt personas datu un saņemtās informācijas konfidencialitāti;
12.4. informēt personu, kas pieprasījusi sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību par
pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstiski informēt personu par atteikumu un
norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
12.5. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām
personām, nevalstiskām organizācijām, reliģiskām konfesijām sociālo jautājumu
risināšanā;
13.
Sociālā dienesta tiesības:
13.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziņas par personas
funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko
un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādības jautājumiem, ienākumiem un piederošiem
īpašumiem, ja šīs ziņas ir nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālo pakalpojumu
vai sociālās palīdzības sniegšanu un tās nav pieejamas valsts reģistros;
13.2. patstāvīgi lemt par tiesību aktos noteiktajiem sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un
sociālās aprūpes piešķiršanu vai atteikšanu;
13.3. iesniegt priekšlikumus domei par saistošo noteikumu, instrukciju un citu reglamentējošu
dokumentu nepieciešamību sociālajos jautājumos;
13.4. iesniegt novada pašvaldībai priekšlikumus par sociālās nozares budžeta plānošanu,
finansiālo līdzekļu izlietojumu, mantas un tehnisko līdzekļu iegādi vai atsavināšanu,
darbinieku skaitu, atalgojumu un citiem jautājumiem;
13.5. piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs, kā arī iepazīties ar darba
pieredzi citās Latvijas un ārvalstu organizācijās par savas kompetences jautājumiem;
13.6. sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt maksu par tiem saskaņā ar domes apstiprinātajiem
maksas pakalpojumu izcenojumiem.
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IV. Sociālā dienesta struktūra un darba organizācija
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Sociālo dienesta darbu vada Sociālā dienesta vadītājs (turpmāk – vadītājs), kuru amatā
apstiprina un atbrīvo no amata pienākumu pildīšanas dome. Vadītāja tiesības, pienākumus
un atbildību nosaka nolikums, amata apraksts un darba līgums.
Vadītāju tā ilgstošas prombūtnes laikā aizstāj pašvaldības izpilddirektora norīkota perona
pēc Sociālā dienesta vadītāja ieteikuma.
Struktūrvienību vadītāju tā ilgstošas prombūtnes laikā aizstāj kāds no struktūrvienību
vadītājiem pēc vadītāja rīkojuma.
Sociālā dienesta darbs tiek organizēts atbilstoši Sociālā dienesta struktūras shēmai
(1.pielikums).
Sociālais dienests tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts budžeta
līdzekļiem, projektos piesaistītiem publisko fondu līdzekļiem, ziedojumiem un
dāvinājumiem.
Sociālajam dienestam saskaņā ar domes apstiprinātajiem noteikumiem un cenrādi ir
tiesības sniegt maksas pakalpojumus.
Sociālā dienesta izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt domē, ja ārējā normatīvā aktā
nav noteikts citādi. Domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
Sociālā dienestā tiek organizēta lietvedības, personāla un statistikas uzskaite atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda pašvaldība.
V. Sociālā dienesta vadītāja pienākumi un tiesības

23.
Sociālā dienesta vadītājs:
23.1. nodrošina Sociālā dienesta darbības tiesiskumu, organizē, vada un koordinē tā darbību
atbilstoši normatīvajiem aktiem un nolikumam;
23.2. pārstāv Sociālo dienestu pašvaldības, valsts un starptautiskajās institūcijās, ir tiesīgs
rīkoties ar tā apstiprināto budžetu un ir iestādes paraksta tiesīgā persona ar pirmām paraksta
tiesībām savas kompetences ietvaros, kurai ir tiesības piešķirt paraksta tiesības dienesta
darbiniekiem, izdot darbiniekiem pilnvaras pārstāvēt Sociālo dienestu;
23.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Sociālā dienesta darbiniekus, nosaka darbinieku
pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, izdod Sociālā dienesta darbiniekiem
saistošus rīkojumus un norādījumus, veicina viņu profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu, atbilstoši Bauskas novada pašvaldības amata atlīdzības nolikumam nosaka
darbinieku darba samaksu;
23.4. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
23.5. izstrādā un iesniedz domes komitejām ieteikumus, priekšlikumus, kas nepieciešami Sociālā
dienesta uzdevumu nodrošināšanai un darbības uzlabošanai;
23.6. organizē un nodrošina Sociālā dienestā vadības funkcijas – plānošanu, budžeta līdzekļu
izlietojumu, analīzi, attīstības prognozēšanu un sniedz divas reizes gadā pārskatu Bauskas
novada domes Sociālajai un veselības komitejai;
23.7. pārrauga lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu LR likumos, citos
normatīvajos aktos un domes noteiktajā kārtībā.
23.8. izdot administratīvos aktus likumā noteiktajos gadījumos par sociālo pakalpojumu vai
sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, apstiprina iekšējos darbības dokumentus.
VI. Struktūrvienību vadītāju tiesības un pienākumi
Struktūrvienības vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka nolikums, amata
apraksts un darba līgums.
25.
Struktūrvienību vadītājs:
25.1. organizē un nodrošina sociālo darbu konkrētajā struktūrvienībā;
24.
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25.2. rīkojas ar struktūrvienības apstiprināto budžetu un ir struktūrvienības paraksta tiesīgā
persona savas kompetences ietvaros;
25.3. atbild par tā rīcībā esošas mantas un budžeta līdzekļu likumīgu, racionālu un efektīvu
izmantošanu;
25.4. veic budžeta plānošanu atbilstošajā struktūrvienībā;
25.5. veic darba rezultātu uzskaiti un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietojumu, to
analīzi, atskaites un attīstības prognozēšanu;
25.6. sniedz priekšlikumus un ieteikumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
uzlabošanai;
25.7. organizē, plāno struktūrvienībā strādājošo sociālo darbinieku un citu speciālistu
profesionālo pilnveidi un supervīzijas.
VII. Sociālā dienesta darbības tiesiskā nodrošināšana
26.
27.
28.
29.

Sociālā dienesta darba tiesiskumu nodrošina dienesta vadītājs.
Sociālā dienesta vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem dienesta darbiniekiem.
Sociālā dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību sociālā
dienesta vadītājam.
Sociālā dienesta vadītāja faktisko rīcību un izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt
domē viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas. Domes lēmumu apstrīdēšanas kārtība
ir noteikta Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
VIII. Sociālā dienesta manta un finanšu līdzekļi

30.
31.
32.

33.

Sociālā dienesta manta ir domes īpašumā esoša kustamā un nekustamā manta, kas nodota
Sociālā dienesta valdījumā vai lietojumā.
Sociālais dienests tiek finansēts atbilstoši domes apstiprinātam ikgadējam budžetam.
Sociālā dienesta finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar novada
pašvaldības apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi, domes lēmumiem, rīkojumiem un
šo nolikumu.
Novada pašvaldība kā Sociālā dienesta dibinātājs nodrošina tā uzturēšanu, materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošanu un attīstību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
IX.

34.
35.
36.

Noslēguma jautājumi

Atbilstoši valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Sociālais dienests noteiktā
laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites.
Darba drošību Sociālajā dienestā nodrošina vadītājs atbilstoši darba drošības,
ugunsdrošības u.c. noteikumiem.
Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes
struktūrshēma uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

“Bauskas novada Sociālais dienests”

Aivars Mačeks
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Sociālā dienesta vadītājs
1- Personāla speciālists
2- Lietveži

Bauskas struktūrvienības
vadītājs

Bauskas
struktūrvienības
vadītāja vietnieks
ģimenes atbalsta
nodaļā

7 - sociālie darbinieki
darbam ar
ģimenēm un
bērniem
3 - sociālie pedagogi
3 – sociālie pedagogi
2 - sociālie
rehabilitētāji

psihologs 1 slodze

Bauskas
struktūrvienības
vadītāja vietnieks sociālo
pakalpojumu nodaļā

Dienas aprūpes centrs
1 - sociālais darbinieks
1 - sociālais
rehabilitētājs
1- sociālais aprūpētājs
Higiēnas centrs
1 - aprūpētājs
5 - sociālie darbinieki
darbam ar
pilngadīgām
personām

7 - sociālie darbinieki
darbam ar
pilngadīgām
personām

3 - sociālie darbinieki darbam
ar ģimenēm un bērniem
4 - sociālie darbinieki darbam
ar pilngadīgām personām

2 - sociālie darbinieki darbam
ar ģimenēm un bērniem
5 - sociālie darbinieki darbam
ar pilngadīgām personām
2 - sociālie pedagogi

1 – sociālās palīdzības
organizators

1 - psihologs

2 - sociālie pedagogi

Aprūpes mājās pakalpojums
1 - automobiļa vadītājsaprūpētājs
4 - aprūpētāji

1 - psihologs
Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs

Vadītājs

Iecavas struktūrvienības
vadītājs

Dienas centrs “Iecavnīca”

DI

vadītājs

1 - ergoterapeits
1 - sociālais mentors

Tehniskie darbinieki
1 - autovadītājs
1 - apkopēja
1 - sētnieks 1 slodze
1 - apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Bauskas
struktūrvienības
vadītāja vietnieks
sociālā darba un
sociālās palīdzības
nodaļā

Vecumnieku
struktūrvienības vadītājs

Ģimeniskai videi
pietuvināta bērnu
aprūpe:
1 - sociālais darbinieks
4 - sociālie audzinātāji
1 - sociālais aprūpētājs
1 - psihologs

DI

1 - sociālais aprūpētājs;
2 - sociālie rehabilitētāji;
2 - aprūpētāji;
1 – tehniskais darbinieks
(sētnieks, kurinātājs,
saimnieks)
1 - šoferis;
1 - apkopēja.

Rundāles struktūrvienības
vadītājs

1 - sociālais darbinieks

darbam ar ģimenēm un
bērniem
3 - sociālie darbinieki
darbam ar pilngadīgām
personām
1 - aprūpētājs (t.sk. dienas
aprūpes centrs, higiēnas
pakalpojums)
1 - psihologs
1 – sociālais pedagogs
Krīzes centrs
Aprūpes mājās
pakalpojums

1 - sociālais darbinieks
Dienas aprūpes centrs
DI

Tehniskie darbinieki
1 - sētnieks/apkopēja (t.sk.
higiēnas pakalpojums)

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 251 (prot. Nr. 6, 12.p.)

Par iestāžu „Bauskas novada bāriņtiesa”, „Iecavas novada bāriņtiesa”,
Rundāles novada bāriņtiesa” un struktūrvienības „Vecumnieku novada
bāriņtiesa” reorganizāciju
Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota
aizbildniecības un aizgādnības iestāde. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6. punkts nosaka – ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldību domes
vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo
pašvaldību domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Bauskas novadā darbojas četras bāriņtiesas
– Bauskas novada bāriņtiesa, Iecavas novada bāriņtiesa, Rundāles novada bāriņtiesa un
Vecumnieku novada bāriņtiesa. Bāriņtiesu likuma 2.panta ceturtais un piektais punkts nosaka, ka,
veidojot bāriņtiesu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās pašvaldības administratīvās
teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama. Bāriņtiesas darbība
nodrošināma visos novada pagastos un novada pilsētās. Vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā
vienu bāriņtiesu – līdz ar to Bauskas novada administratīvajā teritorijā var būt tikai viena
bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota tās darbības efektivitāte, īstenota
solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi un vienota pakalpojumu un
palīdzības pieejamība visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
41. panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1037
“Bāriņtiesu darbības noteikumi” 2. un 3.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

3.

Likvidēt iestādi „Iecavas novada bāriņtiesa” reģistrācijas Nr.40900020803, iestādi
„Rundāles novada bāriņtiesa” reģistrācijas Nr.40900003273 un iestādes „Vecumnieku
novada dome” struktūrvienību „Vecumnieku novada bāriņtiesa”, pievienojot tās Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada bāriņtiesa” reģistrācijas Nr.90009413107,
kā rezultātā pievienojamās iestādes un struktūrvienība beidz pastāvēt.
Noteikt, ka iestāžu „Iecavas novada bāriņtiesa”, „Rundāles novada bāriņtiesa” un
struktūrvienības „Vecumnieku novada bāriņtiesa” likvidācija pabeidzama līdz 2021.gada
31.decembrim.
Noteikt, ka iestāde „Bauskas novada bāriņtiesa” ar 2022.gada 1.janvāri ir iestāžu „Iecavas
novada bāriņtiesa”, „Rundāles novada bāriņtiesa” un struktūrvienības „Vecumnieku
novada bāriņtiesa” saistību un tiesību, funkciju un pārvaldes uzdevumu, materiālo un

4.

5.

6.

7.

8.
9.

nemateriālo vērtību, tajā skaitā darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet
uz iestādi, lietvedībā esošo dokumentu pārņēmēja.
Noteikt, ka iestāžu „Bauskas novada bāriņtiesa”, „Iecavas novada bāriņtiesa”, „Rundāles
novada bāriņtiesa” un struktūrvienība „Vecumnieku novada bāriņtiesa” darbību turpina
atbilstoši to kompetencei un to noteiktajai darbības teritorijai līdz 2021.gada
31.decembrim.
Organizēt atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieku un bāriņtiesas locekļu amatu vietām, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kuri
ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Nodrošināt reorganizējamo iestāžu „Bauskas novada bāriņtiesas”, „Iecavas novada
bāriņtiesa”, „Rundāles novada bāriņtiesa” un struktūrvienības „Vecumnieku novada
bāriņtiesa” lietu, materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību
apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, arhīva un lietvedības dokumentu nodošanu
līdz 2021.gada 31.decembri.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskajai nodaļai veikt izmaiņas LR
Uzņēmumu reģistrā Publisko personu un iestāžu sarakstā, likvidējot iestādes „Iecavas
novada bāriņtiesa” un „Rundāles novada bāriņtiesa” ar 2021.gada 31.decembri.
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada bāriņtiesa” 2021.gada
28.oktobra nolikumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Bauskas novada bāriņtiesas nolikums Nr.18 ar pielikumu uz 6 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

BAUSKAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 18
(Protokols Nr.6, 12.punkts)
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Bāriņtiesu likuma 1.pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 2. un 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

Bauskas novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Bauskas novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā īsteno bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un
interešu aizsardzību, sniedz palīdzību arī mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma
apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus Bauskas novada teritoriālajās vienībās, kurās
nav notāra un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
2.
Nolikums nosaka Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku
un kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem.
3.
Bāriņtiesas darbības teritorija ir Bauskas novada administratīvā teritorija.
4.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz Civillikumu, Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību
aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī publisko tiesību principiem.
5.
Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Bauskas novada dome. Bāriņtiesas
uzturēšanas izdevumi tiek segti no šiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem.
6.
Bāriņtiesa reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību Bauskas novada domei. Pārskata
ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā.
7.
Bāriņtiesas darbību bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzībā
uzrauga un metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
8.
Bāriņtiesai mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā metodisko palīdzību
sniedz Tieslietu ministrija.
9.
Bāriņtiesas arhīva fonda veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu kontrolē
Latvijas Nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes. Arhīva dokumentu
glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam ir Bāriņtiesas adresē.
10.
Bāriņtiesai ir divi zīmogi:
1.10.1. zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu „Bauskas novada bāriņtiesa”;
1.10.2. zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu „Bauskas novada
bāriņtiesa”, ko lieto, izdarot apliecinājumus Bauskas novada administratīvajās
teritoriālajās vienībās.
11.
Bāriņtiesa lieto veidlapu ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu.
1.

12.

Bāriņtiesas adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, elektroniskā pasta
adrese – barintiesa@bauska.lv.
II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra

13.
Bāriņtiesas sastāvā ir:
13.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs.
13.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja trīs vietnieki: juridiskajos jautājumos; aizgādības un
ārpusģimenes aprūpes jautājumos; aizgādnības un mantiskajās lietās.
13.3. 14 (četrpadsmit) bāriņtiesas locekļi.
14.
Bāriņtiesas darbinieki ir: divi lietveži-sekretāri un divi sēžu sekretāri/arhivāri/datu
ievades speciālisti (NPAIS; AGIS; PMLP).
15.
Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekus un bāriņtiesas locekļus
ieceļ amatā pašvaldības dome. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludina atklātu pretendentu konkursu.
16.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, bāriņtiesas locekļu un bāriņtiesas darbinieku amata
vienību skaitu nosaka pašvaldības dome, apstiprinot bāriņtiesas amatu un mēnešalgu
likmju sarakstu.
17.
Pašvaldības dome bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekiem un
bāriņtiesas locekļiem izsniedz darba apliecību.
18.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē Bāriņtiesas darbu un pārstāv
Bāriņtiesu saskaņā ar Bāriņtiesu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
19.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus nosaka Bāriņtiesu likuma 46. un 47.pants.
20.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas
priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu noteikts cits bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
21.
Amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekiem, bāriņtiesas locekļiem un
darbiniekiem nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs attiecīgos amata aprakstos.
III. Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Bāriņtiesas darbība un apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta visā Bauskas novada
administratīvajā teritorijā. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem norādītajā laikā pēc
iepriekšēja pieraksta:
22.1. Bauskas pilsētā – Bauskas novada bāriņtiesas telpās, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas
novads:
pirmdien
9.00-12.00; 13.00-18.00
trešdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.

22.2. Iecavas pilsētā un pagastā – Iecavas apvienības pārvaldes telpās, Skolas iela 4-40, Iecava,
Bauskas novads:
pirmdien
8.00-12.30; 13.30-17.00
trešdien
9.00-12.30; 13.30-19.00
22.3. Bārbeles pagastā – Bārbeles pagasta nodaļas telpās, Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles
pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00
22.4. Brunavas pagastā – Brunavas pagasta nodaļas telpās, „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts,
Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
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22.5. Ceraukstes pagastā – Ceraukstes pagasta nodaļas telpās, “Tautas nams”, Ceraukste,
Ceraukstes pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.6. Codes pagastā – Codes pagasta nodaļas telpās, Lielā iela 2, Code, Codes pagasts, Bauskas
novads:
trešdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.7. Dāviņu pagastā – Dāviņu pagasta nodaļas telpās, Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas
novads:
trešdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.8. Gailīšu pagastā – Gailīšu pagasta nodaļas telpās, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pagasts,
Bauskas novads:
trešdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.9. Īslīces pagastā – Īslīces pagasta nodaļas telpās, Rītausmas”, Īslīces pagasts, Bauskas
novads:
trešdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.10. Kurmenes pagastā – Kurmenes pagasta nodaļas telpās, “Pagastmāja”, Kurmenes pagasts,
Bauskas novads:
trešdien
9.00-12.00
22.11. Mežotnes pagastā – Mežotnes pagasta nodaļas telpās, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes
pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00; 13.00-16.00
22.12. Rundāles pagastā – Rundāles apvienības pārvaldes telpās, “Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Bauskas novads:
pirmdien 13.00-18.30
trešdien 08.00-12.00
22.13. Skaistkalnes pagastā – Skaistkalnes pagasta nodaļas telpās, Skolas iela 1, Skaistkalnes
pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00
22.14. Stelpes pagastā – Stelpes pagasta nodaļas telpās, “Stelpes pagasta nams”, Stelpes pagasts,
Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00
22.15. Svitenes pagastā – Svitenes pagasta nodaļas telpās, “Gaismas”, Svitene, Svitenes pagasts,
Bauskas novads:
pieņemšana pēc nepieciešamības un iedzīvotāju pieprasījuma
22.16. Valles pagastā – Valles pagasta nodaļas telpās, “Dzirnas”, Valle, Valles pagasts, Bauskas
novads:
pirmdien
9.00-12.00
22.17. Vecsaules pagastā – Vecsaules pagasta nodaļas telpās, „Pagastmāja”, Vecsaule,
Vecsaules pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-16.00
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22.18. Vecumnieku pagastā – Vecumnieku apvienības pārvaldes telpās, Rīgas iela 29A,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads:
pirmdien
9.00-12.00; 12.40-15.00
trešdien
14.00-18.00
22.19. Viesturu pagastā – Viesturu pagasta nodaļas telpās, Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu
pagasts, Bauskas novads:
pieņemšana pēc nepieciešamības un iedzīvotāju pieprasījuma
IV. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem
23.

24.

25.

26.

27.

Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties konkrētā
administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas
dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, kā arī prokurors un Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas inspektors laikā, kad Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus.
Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, Bāriņtiesa nodrošina iespēju no lietas
materiāliem izrakstīt vai, izmantojot personas tehniskos līdzekļus, nofotografēt
nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot lietā esošo dokumentu
kopijas. Par to izdara atzīmi lietas uzziņas lapā. Bāriņtiesai ir tiesības atteikt lietā esošo
dokumentu kopiju izsniegšanu atkārtoti, ja attiecīgais pieprasījums nav pamatots ar
objektīviem iemesliem. Bāriņtiesa var ierobežot lietas dalībnieka un tā pilnvarotā
pārstāvja tiesības iepazīties ar tādiem lietas materiāliem, kuros iekļautās informācijas
atklāšana var radīt būtisku kaitējumu bērnam.
Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas
dienā, Bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par 3 (trīs) darbdienām, kad
būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz
Bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju
izgatavošanu un izsniegšanu.
Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka
klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var
nenodrošināt.
Bāriņtiesā tulka piedalīšanos administratīvajā procesā, tajā skaitā Bāriņtiesas sēdē,
nodrošina persona, kurai tulks nepieciešams.
V. Lietu izskatīšana

28.
29.

Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas priekšsēdētāja noteiktās dienās Bauskas pilsētā,
Iecavas pilsētā, Rundāles pagastā un Vecumnieku pagastā.
Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti
visām fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot Bāriņtiesu likuma 51.pantā minētos
lēmumus. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.
VI. Noslēguma jautājumi

Bāriņtiesas grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu departaments.
31.
Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
32.
Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
32.1. Bauskas novada bāriņtiesas 2009.gada 24.septembra nolikums Nr.1;
30.
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32.2. Rundāles novada bāriņtiesas 2009.gada 14.jūlija nolikums;
32.3. Iecavas novada bāriņtiesas 2018.gada 6.februāra nolikums;
32.4. Vecumnieku novada bāriņtiesas 2014.gada 29.decembra nolikums.
Pielikumā: Bauskas novada bāriņtiesas struktūra uz 1 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Bauskas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājs

BNBT
priekšsēdētāja vietnieks
(ar paraksta tiesībām)

BNBT
priekšsēdētāja vietnieks
(ar paraksta tiesībām)

BNBT
priekšsēdētāja vietnieks
(ar paraksta tiesībām)

BNBT loceklis
BNBT
Lietvedis/sekretārs

BNBT loceklis
BNBT loceklis

BNBT
Lietvedis/sekretārs

BNBT loceklis
BNBT loceklis

BNBT
Sēžu sekretārs/arhivārs
(darbam ar aktīvajām
lietām), datu ievades
speciālists (NPAIS; AGIS;
PMLP)

BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis
BNBT loceklis

BNBT
Sēžu sekretārs/arhivārs
(darbam ar aktīvajām
lietām), datu ievades
speciālists (NPAIS; AGIS;
PMLP)

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 244 (prot. Nr. 6, 13.p.)

Par saistošo noteikumu “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības
nodevas” 15., 16.1.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošos noteikumus Nr. 11
„Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu” saskaņā ar
pielikumu.
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
saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos publicējot oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 10.punktu; Ministru
kabineta
2005.gada
28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas” 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva),
nodevas apmēru atbilstoši objektu iedalījumam, nodevas samaksas kārtību un
atvieglojumus Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Nodevu objekts ir katra
atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.
Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde)
izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptētu paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē.
II. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

3.
3.1.

3.2.

4.
5.

6.

7.

Nodeva maksājama šādā kārtībā:
par būvatļaujas izdošanu - 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes
noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas
Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga
nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;
par būvniecības ieceres akceptu – 100 % apmērā pirms dokumentu iesniegšanas
Būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu.
Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu netiek atmaksāta, ja
būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta.
Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu būvēm un ēkām
noteiktas saistošo noteikumu pielikumā „Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu”.
Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs
piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.
No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas un ieceres akcepta saņēmēji:

7.1.
7.2.
8.

ja būvniecība pilnībā vai daļēji tiek veikta par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem;
50 % apmērā, ja objektam noteikts valsts aizsargājamais kultūras pieminekļa statuss vai
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā objekta statuss.
Kontroli par nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu samaksas
noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti un sadalījumu
veic iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departaments.
III. Noslēguma jautājumi

9.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
10.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
10.1. Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības
nodevu būvatļaujas saņemšanai”;
10.2. Iecavas novada domes 2013.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.24 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”;
10.3. Rundāles novada domes 2010.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.7 „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu”;
10.4. Vecumnieku novada domes 2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”.
Pielikumā: nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 11
„Pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

3. Informācija par
saistošo noteikumu

Norādāmā informācija
Bauskas novada domes saistošie noteikumi "Pašvaldības nodeva par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu" (turpmāk - saistošie
noteikumi) izstrādāti, lai:
1) ar 2022.gada 1.janvāri visu bijušo novadu administratīvajās
teritorijās piemērotu vienādus nodevu apmērus, rēķinu
izrakstīšanas, maksāšanas kārtību un atvieglojumus;
2) mainītu nodevas apmēra aprēķināšanas veidu, ņemot vērā Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” noteikto būvju iedalījumu grupās un būvniecības
ieceres iesnieguma veidu un vienkāršot nodevas par būvniecības
ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu.
Saistošie noteikumi nosaka, kā Bauskas novada administratīvajā teritorijā
tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akceptu,
nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un piemērojamos
atvieglojumus.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu.
Saistošajos noteikumos tiek:
- būvniecības procesa definīcijas pielīdzinātas Būvniecības likumam un
Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie
būvnoteikumi";
- mainīta nodevas likme, piemērošanas veids un maksāšanas kārtība
būvniecības ieceres akceptam atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas".
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
- Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.8
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” un 2013.gada
26.septembra saistošie noteikumi Nr.22 “Grozījumi Bauskas novada domes
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības
nodevu būvatļaujas saņemšanai””;
- Iecavas novada domes 2013.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.24
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”;
- Rundāles novada domes 2010.gada saistošie noteikumi Nr.7 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” un Rundāles novada
domes 2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu””;
- Vecumnieku novada domes 2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi
Nr.2 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” un 2013.gada
15.oktobra saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Vecumnieku novada
domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības
nodevu būvatļaujas saņemšanai””
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot
saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma

ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
saistošo noteikumu
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Saistošo noteikumu mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
saņem Bauskas novada Būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai lēmumu par
būvniecības ieceres akceptu būvniecību reglamentējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
Kontroli par nodevas saņemšanu, saistošo noteikumu ievērošanu un
iekasēšanu veic Bauskas novada Būvvalde. Kontroli par nodevu uzskaiti un
sadalījumu veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu departaments.
Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma
saņemšanas saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos
publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2020.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.11

Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu
Ēku un būvju
iedalījums
grupās un
nodevas likme
(euro)
I - II - III
grupa*

Nodevas objekts

1.

Dzīvojamās ēkas

20 - 30 - 100

Pārbūve,
atjaunošana,
konservācija,
nojaukšana
½ no likmes

Komercapbūve:
bankas, viesnīcas, biroji, tirdzniecības, pakalpojumu
40 - 80 - 160
objekti u.tml.
Ražošanas ēkas:
ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai
ražošanai, piemēram, rūpnīcas, darbnīcas, fabrikas,
kautuves un alus brūži, autoservisi, automazgātavas 40 - 80 - 160
(nojumes un cita konstruktīvā risinājuma ēkas auto
mazgāšanai), veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas, vieglās
rūpniecības ražotnes, katlumājas, sūkņu un kompresoru
stacijas, attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju
ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas u. tml.
Sabiedriskās iestādes:
izglītības un zinātnes būves, reliģiskās būves, ārstniecības
20 - 40 - 80
iestāžu būves, veselības un sociālās aprūpes būves u.tml.
Lauksaimniecības būves:
fermas, kūtis, staļļi, zvērkopības ēkas, segtie voljēri,
dzīvnieku patversmes, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas,
ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic
tās pirmapstrādi, saldētavas, lauksaimniecības produkcijas
10 - 60 - 100
noliktavas, skābbarības torņi, kūtsmēslu vai vircas krātuves
ar ēkas konstruktīvo risinājumu, nojumes kažokzvēru
sprostu izvietošanai (šedi), siltumnīcas, svaru ēkas,
lauksaimniecības tehnikas garāžas, šķūņi siena, pakaišu u.
c. materiālu novietošanai u. tml.
Palīgēkas:
10 - 40 - 60
šķūņi, saimniecības ēkas, garāžas, pirtis u.c. objekti

Pārbūve,
atjaunošana,
konservācija,
nojaukšana
½ no likmes

Dzīvojamās mājas, dārza mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās
1.1
mājas, dvīņu mājas, rindu mājas, dažādu sociālo grupu
.
kopdzīvojamās mājas, atsevišķi dzīvokļi
2.
2.1
.
2.2
.

2.3
.

2.4
.

2.5
.

Piezīmes

Nedzīvojamās ēkas

3.

Inženierbūves

3.1
.

Autoceļi un inženierkomunikācijas
autoceļi un ielas, dzelzceļa būves, elektronisko sakaru
būves, enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves,

20 - 40 - 60

Pārbūve,
atjaunošana,
konservācija,

gāzes, ūdens un kanalizācijas tīkli u.tml.
Hidrotehniskās un meliorācijas būves
3.2 apūdeņošanas un nosusināšanas hidrotehniskās būves bez
.
virszemes ēku pazīmēm, dambji, meliorācijas sistēmas,
dīķi u. tml.
Energoapgādes būves
ārējā elektroapgāde, slodzes palielināšana, samazināšana,
3.3
vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves,
.
elektrokabeļu, sakaru kabeļu, kabeļu kanalizācijas
cauruļvadi, gaisa un pazemes kabeļu elektrolīnijas u.tml.
Atjaunojamā energoapgādes būves
3.4
vēja ģeneratori, koģenerācijas stacijas, saules baterijas,
.
hidroelektrostacijas u.tml.
3.5
.
3.6
.

Citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves

nojaukšana
½ no likmes

10 - 60 - 100

20 - 40 - 60

20 - 50 - 100
20 - 40 - 60

Teritorijas labiekārtojums, žogi

10 - 0 - 0

būvju iedalījums grupās saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikuma „Būvju iedalījums grupās
atbilstoši būvniecības procesam”.
* -

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 245 (prot. Nr. 6, 14.p.)

Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai
Bauskas novada dome 2020.gada 29.oktobrī (turpmāk - dome) pieņēma lēmumu “Par
jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”,
(protokols Nr.22, 20.p.), kurā nolemts uzsākt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
(turpmāk – IAS) izstrādi kopīgi ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, uzsākt Bauskas
novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk – programma) izstrādi un integrēt
spēkā esošās Iecavas, Rundāles un Vecumnieku attīstības programmas kopīgā dokumentā.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek noteikts Bauskas novada ilgtermiņa
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Atbilstoši iepirkuma, identifikācijas Nr.BND2021/2 „Jaunizveidojamā Bauskas novada
attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, rezultātiem līguma izpildītājs ir sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Baltkonsults”. 2021.gada 3.martā tika noslēgts līgums par plānošanas
dokumentu izstrādi, līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 67.punktu, Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu
„Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam un Bauskas novada
attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 20.p.), Iecavas novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumu
„Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam un Bauskas novada
attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 16.p.), Vecumnieku novada domes 2020.gada 28.oktobra
lēmumu „„Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam un Bauskas
novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 5.§), Rundāles novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu
„Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam un Bauskas novada
attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 6.p.), tika uzsākta jaunveidojamā Bauskas novada attīstības
plānošanas dokumentu izstrāde.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu pašvaldībai jānodrošina
sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plānošanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas pirmo punktu un 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 12.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu, lai dotu iespēju sabiedrībai iepazīties ar

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Bauskas novada attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu, izteikt viedokli un
sniegt priekšlikumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projektu.
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.
3. Paziņojumu par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas
2021.-2027.gadam projekta publisko apspriešanu nosūtīt:
3.1. Zemgales plānošanas reģionam;
3.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3.3. Aizsardzības ministrijai;
3.4. Jelgavas, Ķekavas, Ogres, Olaines, Aizkraukles novadu pašvaldībām.
4.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotājai Dacei Platonovai publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā lēmumu par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai.
5.

Uzdot Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ievai
Šominai nodrošināt lēmuma un paziņojuma par sabiedrisko apspriešanu publicēšanu
pašvaldības tīmekļvietnēs, informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstis”, pašvaldību
sociālo tīklu kontos un citos plašsaziņas līdzekļos.

6.

Uzdot Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Ilzei
Tijonei organizēt lēmuma izpildi un nepieciešamās darbības sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanai.

Pielikumā: paziņojums Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas
2021.- 2027gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 28.oktobra
lēmumam (protokols Nr.6, 14.punkts)
Paziņojums
par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu
Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 14.p.) „Par
Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. –
2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana
ilgs no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.
No 2021.gada 1.jūlija Bauskas novada pašvaldības administratīvo teritoriju veido bijušie
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi.
Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt
pašvaldības darbu, tiek izstrādāta kopēja Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un
Attīstības programma 2021.-2027.gadam, apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumus, mērķus, prioritātes un telpiskās
attīstības ieceres.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā šādos termiņos:
Nr.p.k. Teritorija
Datums
1.
Bauskas
apvienības
9.novembris
pārvalde
2.
Iecavas
apvienības 16.novembris
pārvalde
3.
Rundāles apvienības 23.novembris
pārvalde
4.
Vecumnieku
30.novembris
apvienības pārvalde

Plkst. laiks
18.00
18.00
18.00
18.00

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta “Webex”
lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma
formu šeit, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas vai reģistrētas personas.
Saite uz tiešsaisti pirms sanāksmes tiks publicēta Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.bauska.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e pastu.
Rakstiskus priekšlikumus
Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz
šā gada 5.decembrim (ieskaitot):
 Bauskas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novads, LV-3901,
 Iecavas apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,
 Rundāles apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
LV-3921
 Vecumnieku apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
LV-3933,
kā arī rakstot uz adresi: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV3901, vai elektroniski e-pasts: planojums@bauska.lv līdz 5.decembra plkst. 23.59.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa
numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas
adrese.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina, mob.
+37126 591 209 e-pasts: ieva.somina@bauska.lv.
Konsultācijas klātienē tiks sniegtas, ņemot vērā Ministru kabineta (turpmāk- MK)
rīkojumā Nr.720 un MK noteikumos Nr. 662 noteiktās prasības (pakalpojumi. tiks sniegti tikai
drošajā vidē, tiem apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts).
Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” valdes
priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.
Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.2027.gadam 1.redakcijas projekta materiāliem var iepazīties Bauskas novada pilsētu un pagastu
bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv un tīmekļvietnēs www.bauska.lv, www.iecava.lv,
www.rundale.lv un www.vecumnieki.lv.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 246 (prot. Nr.6, 15.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par
atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas
novadā””
Bauskas novada dome 2019.gada 30.maijā pieņēma lēmumu “Par atbalstu projektam
„Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””, lai īstenotu Zemgales plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017-2020) iekļautos, sabiedrībā balstītos sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus. Tika apstiprinātas projekta kopējās plānotās
attiecināmās izmaksas līdz 1 739 498,93 EUR.
Bauskas novada pašvaldībā 2020.gada 18.augustā tika saņemta Zemgales plānošanas
reģiona vēstule Nr.3-41.1/440 “Par finansējuma pārdali Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam grozījumu ietvaros”, kurā tika norādīts, ka
Bauskas novada pašvaldībai pieejams papildu finansējums 65 317,23 EUR apmērā divu sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveidei un atelpas brīža
pakalpojuma izveidei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Bauskas novada dome 2020.gada 27.augustā pieņēma lēmumu „Par grozījumiem projektā
„Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”’, ar ko grozīja 2019.gada 30.maija
lēmumu (prot. Nr. 6, 16.p.) un apstiprināja projekta kopējās attiecināmās izmaksas līdz
1 804 816,16 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 678 844,20 EUR, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 29 949,01 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 096 022,95 EUR.
2021.gada 18.jūnijā tika saņemti pretendentu piedāvājumi atklātā konkursā “Ēkas
pārbūve Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidei Bauskā, Rūpniecības ielā 9”
(iepirkuma identifikācijas Nr. BNA 2021/29). Precīzas objekta pārbūves izmaksas tiks noteiktas
pēc pretendentu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas.
Bauskas novada dome 2020.gada 16.martā pieņēma lēmumu “Par grozījumu Bauskas
novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu””. Saskaņā ar grozījumiem grupu
dzīvokļu personām ar GRT pakalpojuma infrastruktūras izbūves vieta tika mainīta no sākotnēji
plānotās jaunas koka karkasa moduļu mājas Pļavu ielā 12, Bauskā uz ēku Slimnīcas ielā 4,
Bauskā.
Ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā atrodas pilsētas centrā, netālu no ārstniecības iestādēm,
veikaliem, autoostas, brīvā laika pavadīšanas iestādēm, kas ir atbilstoši Labklājības ministrijas
nostādnēm. Ēkas daļā atrodas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Zemgales
mutes veselības centrs” (turpmāk - MVC), kuras pārbūve Deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanas projektā tiek iekļautas kā neattiecināmās izmaksas.
Saskaņā ar SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS” izstrādāto būvprojektu “Nedzīvojamas ēkas
pārbūve Slimnīcas ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā” būvniecības provizoriskās izmaksas ēkas
pārbūvei ir 2 333 689,08 EUR, tai skaitā uz projektu attiecināmās izmaksas 1 950 341,79 EUR
un projekta neattiecināmās izmaksas 383 347,29 EUR (MVC). Precīzas objekta izmaksas tiks
noteiktas pēc būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu Bauskas novada
pašvaldībai pieejamais un apstiprinātais ERAF līdzfinansējums ir 901 402,63 EUR valsts
budžeta finansējums 153 902,33 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 35 326,85 EUR, līdz
ar to nepieciešams palielināt pašvaldības finansējuma daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par atbalstu projektam
„Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas līdz 4 415 666,81 EUR, ERAF
līdzfinansējums 901 402,63 EUR, valsts budžeta finansējums 153 902,33 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 35 326,85 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 3 325 035
EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 2 940 780,21 EUR un projekta
neattiecināmās izmaksas 384 254,79 EUR (MVC daļas pārbūves izmaksas)”.
2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, paredzot 2022.gadā
3 325 035 EUR.”
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 247 (prot. Nr.6, 16.p.)

Par Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinatā projektu
konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta
pieteikuma iesniegšanu un projekta īstenošanu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) 2021.gada
27.septembrī izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī”. Konkursa mērķis – atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot
kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp
veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu
stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām
iekļaušanu un sadarabību ar jaunatnes organizācijām. Viena projekta īstenošanai paredzētais
maksimālais finansējuma apmērs ir 7000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 28.oktobris. Projekta īstenošanas
periods un projekta aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: no 2021.
gada 6. decembra līdz 2022. gada 1. novembrim.
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome” jaunatnes lietu
speciāliste ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Vienoti Bauskas novadā”. Projekta pieteikums
paredz dažādus pasākumus, kas ir tieši saistīti ar jaunatnes sistēmas pilnveidi pašvaldībā, digitālā
darba veicināšanu jauniešu un jaunatnes jomā iesaistīto vidū, jauniešu līdzdalības mehānisma
izstrāde, kā arī attieksmju veidošana, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, jauniešiem
iespēja socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, iekļaujot
jauniešus ar ierobežotām iespējām, tāpat aktīvs darbs pie sadarbības ar nevalsitskajām jaunatnes
organizācijām.
Gadījumā, ja atklātajā projektu konkursā Bauskas novada pašvaldības iesniegtais projekta
pieteikums tiks apstiprināts, pēc līguma slēgšanas aģentūra veiks avansa maksājumu 90 %
apmērā no projektam piešķirtā finansējuma un pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas
veic noslēguma maksājumu 10 % apmērā.
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.2024.gadam, Jaunatnes politikas valsts programmu 2021.gadam, Ministru kabineta 2013.gada
5.novembra noteikumus Nr.1243 „Kārtība kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredz
jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
darbam ar jaunatni un jaunatnes oprganizāciju darbības atbalstam”, kā arī pamatojoties uz
Jaunatnes likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt projekta pieteikuma „Vienoti Bauskas novadā” kopējās izmaksas 6999,83
EUR, t.sk. valsts budžeta finansējumu 100 % apmērā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu 10 % no Bauskas
novada pašvaldības Jaunatnes darba plānoto pasākumu tāmes 2022.gadam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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1. pielikums
atklāta projektu konkursa
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikumam

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI

1.1. Projekta nosaukums

Vienoti Bauskas novadā.

1.1.1.
Jaunatnes
politikas
valsts
programmas nosaukums un gads
1.1.2.
Jaunatnes
politikas
valsts
programmas apakšsadaļas nosaukums

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programma 2021.-2023. gadam
konkurss “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā
līmenī”

1.2. Projekta iesniedzējs
Juridiskās personas pilns nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Tālrunis
E-adrese
E-pasta adrese
Tīmekļa vietnes adrese
Vadītāja vārds, uzvārds
Amata nosaukums

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
90009116223
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
63922238
dome@bauska.lv
dome@bauska.lv
bauska.lv
Aivars Mačeks
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr.
E-pasta adrese

Kristīne Pačkajeva
Jaunatnes lietu speciāliste
+371 26 547 300
kristinevsi@inbox.lv

1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr.
E-pasta adrese

1.5. Projekta finansējums
1.6. Projekta īstenošanas laiks un
termiņš

Daiga Ribikauska
Vecākā grāmatvede
65795198
Daiga.ribikauska@bauska.lv

7000 EUR
Deviņi mēneši, 01.02.2021. - 31.10.2022.

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta kopsavilkums
Lūdzu, norādiet projekta mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu, projektā iesaistītos sadarbības partnerus
(pašvaldības, institūcijas, NVO u.c), rezultātus. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai 1 (JSPA tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv
Projekta mērķis un galvenās aktivitātes
Mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību Bauskas novadā, veicinot:

● kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi Bauskas novadā;
● digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību veidojot vienotu mājaslapu un sociālo tīklu
;
1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts
jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības
atbalstam” 51.punktu
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● jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanai izveidot jauniešu platformu;
● attīstīt skolēnu domi savā pašvaldībā;
● jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu Bauskas novada vienaudžu tīklā;
● sadarbību ar Bauskas novada jaunatnes organizācijām.
Projekta ietvaros tiek organizētas aktivitātes:
1. aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu Bauskas novada
sabiedrībā (praktiskas aktivitātes ar jauniešiem, darba grupas, mācības vai semināri,
aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, speciālistu piesaiste, labās prakses apmaiņa
starp jaunajiem Bauskas novadiem, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem);
2. aktivitātes, kas vērstas uz skolēnu domes attīstību pašvaldībā (mācības, semināri, labās
prakses apmaiņa, forumi.);
3. kopīgas mājas lapas izveide un platforma, kas attīsta digitālā un mobilā darba ar
jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp,
jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
4. sadarbību ar biedrībām un nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā jaunatnes
organizācijām dažādās veicinošās aktivitātēs;
5. publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi pašvaldības
ziņās un sociālajos tīklos;
6. vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās
prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
7. pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide (situācijas
izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste, aktivitātes
tiešsaistē);
8. Esošo darbu ar jaunatni, apzināt un apkopot Bauskas pašvaldībā pieejamo sistēmu,
programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (darba grupas, sanāksmes, mācības, ekspertu
piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus, aktivitātes tiešsaistē, diskusijas ar
lēmumpieņēmējiem).
Projekta mērķa grupa: Bauskas novada jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25
gadiem.
Projektā iesaistītie sadarbības partneri (pašvaldības, institūcijas, NVO u.c.):
EURO DESK, Jaunatnes smaids, Iecavas Jauniešu centrs, NVO “Mums pieder pasaule”,
Biedrība ”Laiks Jauniešiem”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:
Projektā plānotais rezultāts – veidots vienots Bauskas novadā jaunatnes jomā iesaistīto tīkls vai
platforma, kas balstās uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām. Aktivitāšu rezultātā apzināt un
apkopot resursu kopums, kas izmantojams ilgtspējīgam darbam ar jaunatni.
Dalībniekiem tiks attīstītas prasmes izteikt viedokli, iesaistīties, izrādīt iniciatīvu, īstenot savu
ideju sadarbībā ar jauniešiem. Uzlabota Bauskas novada jauniešu, vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
dzīves kvalitāte, veicinātas viņu iniciatīvas, darba tikumi, piederība novadam, līdzdalība lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī identificētas aktuālās jauniešu vēlmes un intereses, lai
tās iestrādātu pašvaldības plānošanas un finanšu dokumentos atbilstoši finanšu iespējām.

2.2. Esošās situācijas apraksts un problēmu raksturojums
Lūdzu, atzīmējiet darba ar jaunatni virzienu(-us), kuru(-us) plānojat attīstīt/pilnveidot projekta ietvaros.





Jauniešu

ar ierobežotām iespējām iekļaušana
Izglītojamo skolu domes darbība
Mobilais/ielu darbs ar jaunatni
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Digitālais darbs ar jaunatni
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, starpinstitūciju sadarbība
Brīvprātīgais darbs
Jauniešu līdzdalība
Jauniešu iniciatīvas
Jauniešu informēšana
Jauniešu uzņēmīgums, nodarbinātība
Jaunatnes politikas plānošana, izvērtēšana un pilnveidošana

Lūdzu, raksturojiet esošo situāciju darbā ar jaunatni un izvēlēto darba ar jaunatni jomu attīstību nākotnē. Lūdzu,
norādiet, kādas ir galvenās problēmas, kuras projekta ietvaros vēlaties risināt šajās jomās.

Bauskas novads pēc ATR ir apvienojis 4 novadus- Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles,
kuros iepriekš darbs ar jaunatni bija ļoti atšķirīgs un katrai teritorijai bija dažādas gan labas
iezīmes, kuras vajadzētu paturēt, gan lietas, kuras ieteicams mainīt, apvienojoties veidojot
efektīvu un kvalitatīvu darbu jaunatnes jomā. Pašvaldībā darbojas gan jaunatnes lietu
speciālisti, gan jaunatnes darbinieki, gan labas NVO darbā ar jaunatni, bet līdz šim šie
cilvēkresursi strādājuši sadarbojoties minimāli, līdz ar to mazinot devumu jauniešiem, lai
uzlabotu jauniešu līdzdalību un informētību, ikvienam no šiem jaunatnes jomā iesaistītajiem
resursiem nepieciešams sadarboties, veidojot savstarpēju kopīgu darbu jaunatnes jomā.
Tāpat jaunajā novadā nepieciešams uzlabot jauniešu informētību, izstrādājot vienotu mājaslapu
vai sociālo tīklu lapu, kurā tiek apvienoti un publicēti visi plānotie un īstenotie pasākumi
jauniešiem Bauskas novadā – gan pilsētās, gan pagastos. Tāpat publicētas jauniešu iespējas un
tiesības, šeit liels darbs digitālo rīku jomā, kuru īstenošanā jādod iespēja jauniešiem
līdzdarboties un iesaistīties savas platformas izstrādē un veidošanā, izsakot vēlmes, ko viņi vēlas
redzēt šāda veida platformā, kādai tai jāizskatās, lai to apmeklētu, veicinot jauniešu iniciatīvas.
Tāpat svarīgi, lai ne tikai jaunieši, bet ikviens jaunatnes jomā iesaistītais jaunajā novadā izprot
ikvienas teritorijas darbu ar jaunatni, īpatnības un nianses, ar iespēju ieviest to vairākās novada
teritorijās, īpaši pozitīvos piemērus un prakses. Šeit efektīvs veids ir tīklošanās, kur jaunatnes
jomā iesaistīties un jaunieši, gan aktīvie, gan ar ierobežotām vajadzībām un citi, kuri vēlas,
kopīgi dodas pa Bauskas novadu un paliekot pa nakti viesu mājā vai kādā citā piemērotā vietā,
meklē sadarbības pavedienus un iespējas kopīgi darboties ilgtermiņā.
Projekta aktivitātes - rīks - kā apkopot informāciju ar iespējamajiem sadarbības partneriem, lai
jaunatnes jomu attīstītu ilgtspējīgu, balstītu uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām, katra aktivitāte ir
vērsta uz to, lai sasniegtu projekta mērķi. Veidot visu Bauskas novada jaunatnes darbinieku un
darbā ar jaunatni iesaistīto tīklu, attiecības, resursu apzināšanu, kopīgu sadarbības plānu un arī
savu plānu izstrādāšanu un saskaņošanu. Projekta aktivitātes loģiski sakārtotas un vērstas tieši
uz jauniešu un jaunatnes darbinieku un NVO sadarbību.
Problēmas, kuras risinās:
1. Kopīgs darbs, starpinstitūciju sadarbība – pašvaldība un NVO;
2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana aktivitātēs;
3. Digitālais darbs ar jaunatni – īpaši pandēmijas laikā, lai jaunieši būtu informēti par
iespējām, kuras var izmantot. Izveidota kopīga platforma.
4. Jauniešu līdzdalības un iesaistīšanās palielināšana, apziņas celšana, ka viņi var ietekmēt
notiekošo ap sevi un sabiedrībā.

Kritērijs 2.1., 2.9., 2.10., 2.11.
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2.3. Projekta mērķis
Lūdzu, norādiet projekta mērķi.
Mērķis ir atbalstīt jaunatnes

politikas attīstību Bauskas novadā, veicinot:
● kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi Bauskas novadā;
● digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību veidojot vienotu mājaslapu un sociālo tīklu
;
● jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanai izveidot jauniešu platformu;
● attīstīt skolēnu domi savā pašvaldībā;
● jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu Bauskas novada vienaudžu tīklā;
● sadarbību ar Bauskas novada jaunatnes organizācijām.

Lūdzu, sniedziet informāciju par sadarbības partneriem (nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, to iestādes, citas
organizācijas u.c.), kas piedalīsies projektā (ja attiecināms). Lūdzu, norādiet katra sadarbības partnera lomu un
pienākumus projekta ieviešanas laikā.

Projektā organizētās aktivitātes vērstas uz Bauskas novada sadarbības partneru, jaunatnes jomā
strādājošo, apzināšanu un to iespēju izmantošanu.
● Iecavas Jauniešu centrs – vieta, kur dalīties pieredzē, uzklausīt, meklēt risinājumus
dažādām problēmām, iegūt jaunus sadarbības partnerus. Iecavas Jauniešu centrā
paredzētas aktivitātes, kurās būtu iespēja apzināties savas prasmes, iespējas, zināšanas.
Novērtēt sevi, savus draugus, apzināties savu un apkārtējo vērtību. Apgūt sadarbības
prasmes, pilnveidot tās, mācīties būt komandā, strādāt komandā, uzņemties atbildību,
pielietot savas zināšanas, dalīties ar tām, mācīties paust savu viedokli, piederības,
noderīguma un vajadzības sajūtas savai kopienai veidošana. Iecavas Jauniešu centrs –
Bauskas novada- jaunatnes jomas sistēmas elements, kā ilgtspējīgs resurss, jaunatnes
darbinieku saliedēšanai, metodisko materiālu apkopošanai, jaunu zināšanu un prasmju
apgūšanai;
 Iecavas mūzikas un mākslas skola – jaunu sadarbības partneru apzināšana, apzināt
pieejamos resursus- gan cilvēku resursi, gan materiālie, kuri izmantojami darbam ar
jaunatni;
 Iecavas stadions – veselīga dzīvesveida veicināšanai, ieviešanai jaunatnes jomā ir
būtiska nozīme Bauskas novadā. Iecavas stadions un tā pieejamo resursu bāze ir
pamatīga un pielietojams darba ar jaunatni. Projekta ietvaros ir svarīgi dalībniekiem
iepazīties un mācīties sadarboties ar Iecavas stadiona pārstāvjiem.
 Dienas centrs “Iecavnīca”- ļoti plaša resursu bāze, jauniegūtās, projektu ietvaros,
spēles gan digitālās, gan āra, dod iespēju rīkot aktivitātes jauniešiem saistošākas un
interesantākas. Tāpat, lai labāk aptvertu un uzrunātu jauniešus, kuriem nepieciešams
atbalsts ir liela nozīme sadarbībai ar sociālā dienesta pārstāvjiem, neformālā gaisotnē.
 EURO DESK-mācības Starptautisko prakšu pieredze.,
 Jaunatnes smaidam-mobilais darbs ar jauniešiem, Erasmus+ programmu pielietošana
darbā ar jaunatni.
 NVO “Mums pieder pasaule”-pieredzes stāsti, labās prakses piemēri darbam ar
jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas. Ilgtspējīgas sadarbības veidošana un
dalīšanās ar resursiem.
 Biedrība- Laiks Jauniešiem – Gints Jankovskis- sniegt priekšstatu un zināšanas par
brīvprātīgo darbu, dažādu kursu un semināru, neformālo aktivitāšu iespējām, ko piedāvā
biedrība. Biedrības labo prakses piemēri, priekšrocības. Nākotnes sadarbības partneris
darbā ar jaunatni.
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Kritērijs Nr. 1.1.1., 2.1., 2.3., 2.9

2.4. Projekta mērķa grupas raksturojums
Lūdzu, aprakstiet projekta tiešo mērķa grupu un norādiet šīs mērķa grupas vajadzības un problēmas, kuras paredzēts
risināt projekta ietvaros. Lūdzu, aprakstiet, kā tiks piesaistīta tiešā mērķa grupa.

Projekta mērķa grupa ir 13-25 gadus veci jaunieši, to skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām,
risku grupas jaunieši un jaunatnes jomā iesaistītie, pašvaldību un NVO darbinieki.
Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, kuri dzīvo Bauskas novadā, tāpat jaunieši, kuriem ir
ierobežotas iespējas piedalīties aktivitātēs, vai viņi ir kādā no riska grupām, ikviens jaunietis ir
būtisks un viņu ir nepieciešams iesaistīt aktivitātēs, lai justu piederības sajūtu savai pašvaldībai,
lai šeit rastu vēlmi atgriezties pēc augstskolas un dot savu ieguldījumu savas pašvaldības
kapacitātes celšanā.
Jaunieši bieži jūtas nepamanīti, nenovērtēti, nespēcīgi ietekmēt notiekošo pašvaldības vai
valstiskā līmenī, tieši šī ir lielākā problēma, jaunieši nav informēti par to, ko patiesībā var izdarīt
un cik daudz var ietekmēt iesaistoties un rīkojoties. Bieži tas ir informācijas trūkums vai bailes,
nezināšana vai pašpārliecinātības trūkums, ar projektu gribas iesaistīt jauniešus piedalīties
jaunas vienotas jaunatnes darba sistēmas izveidē Bauskas novadā, tīklojoties uz tiekoties
dažādās Bauskas novada teritorijās ar jaunatnes jomā iesaistītajiem darbiniekiem un NVO
pārstāvjiem. Šajās tīklošanās reizēs jauniešiem būs iespēja izteikties, rast idejas, veicināt jaunu
jauniešiem būtisku vienumu rašanos novadā. Jaunieši varēs līdzdarboties, veidot sadarbības
pavedienus starp jaunatnes jomā iesaistītajiem un pašiem. Līdztekus arī jaunatnes jomā
iesaistīties padziļinātāk izpratīs, ko vēlas jaunieši, kādas ir viņu intereses, tādejādi varēs rast
efektīvākas iespējas savstarpēji sadarboties, lai radītu novadā jauniešiem piemērotāku un
kvalitatīvāku dzīvi un apstākļus.
Paralēli jaunatnes jomā iesaistītie un jaunieši varēs dizainēt jauno platformu, kur Bauskas
novadā dzīvojošie jaunieši varēs iegūt visu sev nepieciešamo informāciju, kur tā būs pārredzami
apkopota par ikvienu aktivitāti, kas plānota Bauskas novadā un kuru īstenošanā vai kā
apmeklētājs var piedalīties ikviens jaunietis.
Tiešā mērķa grupa, tas ir 13-25 gadus veci jaunieši tiks piesaistīti caur jau esošajiem sociālo
tīklu portāliem, Whatts app grupu sarakstēm, privāti uzrunājot, caur skolām, sociālo dienestu un
dienas centriem jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Lai piesaistītu jauniešus tiks izmantotas
visas iespējamās metodes, lai piesaistītie jaunieši būt ar dažādām interesēm un vajadzībām,
veidojot plašāku redzējumu novadā par darbu ar jaunatni, arī jaunatnes jomā iesaistītajiem un
NVO pārstāvjiem.

Kritērijs Nr. 2.2., 2.3.2
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2.5. Projekta aktivitātes un rezultāti
Lūdzu, norādiet projektā plānotās aktivitātes (tajā skaitā, projekta administrēšanu un publicitāti) hronoloģiskā secībā, to aprakstu, īstenošanas ilgumu un laiku.
Visām aktivitātēm ir jābūt tieši saistītām ar ilgtermiņa risinājuma ieviešanu projekta iesnieguma veidlapas 2.2. sadaļā atzīmētajā(-os) darba ar jaunatni virzienā(-os).
Lūdzu, norādiet projekta kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus un aprakstiet informācijas avotus, kas pamatos plānoto rezultātu sasniegšanu.

Detalizēts aktivitātes apraksts
Nr.p
. k.

Aktivitātes
nosaukums

Saliedētības
pasākums Bauskas
novada jaunatnes
darbiniekiem.

1.

(nepieciešamība projekta mērķa sasniegšanai,
tematika, metodes (ja attiecināms), norises
vieta, dalībnieki, informācijas avoti, plānotie
publicitātes un rezultātu izplatīšanas
pasākumi u.c.)

Projekts tiks uzsākts Rundāles pusē.
Pirmajā projekta aktivitātē piedalīsies
Bauskas novada jaunatnes darbinieki un
NVO pārstāvji. Pirmajā dienas pusē
plānots iepazīt Rundāles pagasta iespējas
un resursus jauniešu aktivitātēm,
savstarpēji iepazīties, bet pēc pusdienu
pauzes – doties uz Sviteni iepazīt biedrību
“Mums pieder pasaule” un “Inicio” telpas
un resursus, un Svitenes tautas nama
semināru zālē turpinās iepazīties,
apmainīsies ar metožu krājumu, kas labi
darbojies un izstrādās jauniešu vajadzību
izpētes anketas, kuras aizpildīšana tiks
piedāvāta katrā projekta un sadarbības
partneru aktivitātē. Aptaujas rezultātus
plānots prezentēt projekta noslēguma
pasākumā. Jauniešu pieredzi Svitenē
plānots bagātināt festivāla “Strelka”
laikā,– sporta paraugdemonstrējumi un
sarunas ar profesionāliem sportistiem. Lai
piesaistītu jauniešu uzmanību un interesi,
šī projekta ietvaros plānots uz festivālu

Aktivitātes
īstenošanas
ilgums

Aktivitātes
īstenošanas
periods

(dienu skaits)

(sākuma un
beigu datums)

202 dienas
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10.februāris –
31.augusts

Plānotie
Kvalitatīvie
Kvantitatīvie
rezultāti (attīstītās
rezultāti
kompetences,
apgūtās metodes,
izveidotās
sadarbības vai
sistēmas u.c.)

(dalībnieku
skaits, sasniegtā
mērķauditorija
u.c.)

Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.

Izstrādāta 1
jauniešu
vajadzību
aptaujas
anketa,
piedalījušies 5
jaunatnes
darbinieki un 4
NVO pārstāvji

Atbildīgās
personas

Vita Reinfelde
un
Kristīne
Pačkajeva –
Projekta
vadītāja un
Līga Briģeprojekta
koordinatore
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2.

3.

uzaicināt ielu vingrotājus vai
riteņbraucējus.
Turpināt
Aktivitātes Viesu namā Slokas, kopā ar
pilnveidoties un
Bauskas novada jaunatnes darbiniekiem,
iesaistīt jauniešus
piesaistot Euro desk pārstāvi Lindu
aktivitātēs un
Kalniņu-Roderti, Edgaru Eriņu un
sadraudzēties ar
EuRudais, lai kopīgi dalītos pieredzes
Bauskas novada
stāstos un gardos ēdienos.
jauniešiem un veidot Tikšanās ar Mairi Briedi un Kārli Lasmani
nākotnes vīziju .
– stāsts par mērķiem un nepadošanos.
Protams 3x3 strītbols jauniešiem kopā ar
zelta medaļu basketbolistu.
Vēlāk dosimies uz SidrabCeramics veidot
keramiskos traukus un smelties jaunām
idejām. Jaunajā izveidotajā Bauskas
novadā veidot plašu sadarbības tīklošanu
jaunatnes jomā piesaistīt dažādus
speciālistus, lai jaunatnes darbinieki sevi
pilnveidotu un iegūtās zināšanas, un
prasmes pielietotu darbam ar jaunatni.
Iecavas Jauniešu
Reģistrēšanās, iepazīšanās.
centrs - jaunatnes
Jaunatnes darbinieki un jaunieši tiek
darbinieku
iepazīstināti ar Iecavas Jauniešu centra
metodiskais centrs.
pieejamajiem resursiem, gan cilvēku, gan
materiālo bāzi.
Diskusijas, problēmu jautājumu
risināšana. Ideju ģenerēšana.
Izskatīt iespēju - Iecavas Jauniešu centrs
kā Jaunatnes metodiskais centrs Bauskas
novadā. Iespēju vieta, kur organizēt
apmācības gan jaunatnes darbiniekiem,
gan jauniešiem.
Jaunatnes politikas sistēmas elements ar
plašu resursu pieejamību, ilgtspējīgam
darbam ar jaunatni.
Pieaicināts eksperts - Iecavas Jauniešu
centra idejas veidotāja, virzītāja - Iecavas
izglītības nodaļas vadītāja- Vija Ieleja.

50dienas

06-08.2022.

Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.

10 jaunatnes
darbinieki +
20 jaunieši.

Projekta
vadītājaKristīne
Pačkajeva un
Līga Briģeprojekta
koordinatore

200 dienas

06.-08.2022.

Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.

10 jaunatnes
darbinieki +
20 jaunieši.

Līga Briģeprojekta
koordinatore
un Kristīne
Pačkajeva projekta
vadītāja
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Sniedz priekšlikumus jauno izveidotās
Jaunatnes nodaļas nākotnes virzības …….
Ekskursija Iecavā Veselības veicināšanas
koordinators Ivars Jurbergs- apzināties
Iecavas pilsētas sniegtās iespējas
jaunatnes jomas attīstībai novadā. Iecavas
Jauniešu centrs - Iecavas mūzikas un
mākslas skola, Dienas centrs “Iecavnīca”,
Iecavas stadions, “Dambis”, Iecavas
parks, Zaumanes ceplis u.c. Pilnveidot
zināšanas par dažādu resursu, cilvēku
resursu apzināšanu Iecavā un to
pielietošanu darbā ar jaunatnei. Veidot
ideju ģenerēšanu par dažādu iespēju
pielietošanu, veidojot aktivitātes,
noskaidrot jauniešu domas un vēlmes.

Biedrība- Laiks Jauniešiem – Gints
Jankovskis- sniegt priekšstatu un
zināšanas par brīvprātīgo darbu,
dažādu kursu un semināru, neformālo
aktivitāšu iespējām, ko piedāvā
biedrība. Biedrības labo prakses
piemēri, priekšrocības. Nākotnes
sadarbības partneris darbā ar
jaunatni.
Sadarbība ar izaugsmes treneri - Lilitu
Gārbenu - mācīties apzināties sevi kā
personību, kā jaunatnes darbinieku,
apzināties savu pienesumu attiecīgajā
jomā, mācīties dalīties ar zināšanām,
sniegt tās jaunās sistēmas pilnveidošanai.
Mācīties neizdegt, kā atjaunot savus
resursus.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Bauskas novada
aktīvs jauniešu
pasākums ar
nākotnes plāniem.

Dosimies kopā ar Bauskas novada
jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem uz
Lutaušiem zupu vārīt, laivot un sporta
aktivitātes kopā ar Viktoriju Korbutu un
Edgaru Eriņu, protams Zumbosim kopā ar
Dagniju Bramani un Inesi Jursoni par
dzīvi , kura nav tik rožaina. Ineta Lapsa
mūs

200 dienas

08.-10.2022.

Dzirnavnieks platformas
veidošana kopā ar
jauniešiem.

Sevis un citu iepazīšanas aktivitātes
jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem
“Dzirnavniekos”. Aktivitāšu laikā tiek
ģenerētas idejas kopīgas platformas
izveidei, kurā tiktu apkopota informācijabalstīta uz jauniešu vēlmēm un
vajadzībām. Neliels apkopojums,
prezentācijas un rezumē, dialogs un
atgriezeniskā saite.

100dienas

07.-08.2022.

Forums

Izvērtējam projekta iegūtos rezultātus
diskutējot ar jaunatnes darbiniekiem.
Kino vakars Vecumnieku tautas namā,
salāti kopā ar Edgaru Freshu un Jaunatnes
smaidu jautro spēli. Nākamajā dienā
piedzīvojums ar Zemessardzes brigādi pie
jaunā ezera. Mielosimies ar gardo
saldējumu un diskutēsim ar Elīnu
Didriksoni par mūsdienīgām tendencēm
un uzņēmējdarbību Latvijā. Kopā ar
EuRudais gatavosim gardos kebabus biešu
un burkānu tortiljā. Vakara noslēgumā
disenīte kopā ar Embart puišiem.

4.

5

6.

08.-10.2022.
20 dienas

Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.
Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.
Iepazīti Bauskas
novada jaunatnes
darbinieki un
NVO pārstāvji,
izveidotas jaunas
sadarbības,
pieredzes
apmaiņa un
apgūtas jaunas
metodes darbā ar
jauniešiem.

10 jaunatnes
darbinieki +
20 jaunieši.

Projekta
vadītājaKristīne
Pačkajeva un
Līga Briģeprojekta
koordinatore

10 jaunatnes
darbinieki +
20 jaunieši.

Projekta
vadītājaKristīne
Pačkajeva un
Liene
Rotberga
jaunatnes lietu
speciāliste

10 jaunatnes
darbinieki +
20 jaunieši.

Projekta
vadītājaKristīne
Pačkajeva un
Līga Briģeprojekta
koordinatore

Kritērijs Nr. 2.1., 2.3, 2.4., 2.9.
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2.6. Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls
Lūdzu, norādiet speciālistu vārdus un uzvārdus, institūciju/organizāciju nosaukumus, definējot viņu atbildību un
pienākumus projekta īstenošanā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināmas konkrētas personas, norādiet šīm
personām nepieciešamo kvalifikāciju projekta ietvaros plānoto pienākumu veikšanai.

Nr.p.
k.

Vārds,
uzvārds

Organizācija,
amats

Projektā
veicamo
pienākumu
izpildei
nepieciešamā
kvalifikācija
un pieredzes
ilgums
attiecīgā
jomā
1.5 gadu

1.

Kristīne
Pačkajeva

Vecumnieku
Jaunatnes lietu
speciāliste

2.

Līga
Briģe

Iecavas
jauniešu
centra vadītāja
p.i.

1.0

3.

Lilita
Gārbena

Izaugsmes
trenere/pedag
ogs

Sociālais
pedagogs,
Pieredze - 23
gadi,
Izaugsmes
veicinātājs gads.

4.

Viktorija
Korbuta

5.

Dagnija
Bramane

Profesionālās
izglītības
SKOLOTĀJS
Zumba

Projektā veicamie pienākumi
Lūdzu, norādiet projekta aktivitātes
nosaukumu un numuru (no projekta
iesnieguma veidlapas 2.5. punkta), kurās
personāls tiks iesaistīts, īsi aprakstot
veicamos pienākumus/ lomu.

Darba
veikšanas
ilgums
(stundās/dienās
/mēnešos)

Līgumu sastādīšana, tāmju
sagatavošana, aktivitāšu
organizēšana un plānošana,
atskaišu rakstīšana. Projekta
administratīvā īstenošana un
uzraudzība, plānošana un
virzība. Projekta aktivitāšu
organizēšana, dalība to
īstenošanā. Aktivitāšu
īstenošanai nepieciešamo
procesu virzīšana un
uzraudzība (1-6 akt.)
Aktivitāte Iecavas jauniešu
centrā, koordinēs projekta
darbu. Projekta administratīvā
īstenošana un uzraudzība,
plānošana un virzība. Projekta
aktivitāšu organizēšana, dalība
to īstenošanā. Aktivitāšu
īstenošanai nepieciešamo
procesu virzīšana un
uzraudzība (1-6 akt.)
Iecavas jauniešu centrā (3 akt.
) Mācīt Jaunatnes
darbiniekiem un jauniešiem
apzināties sevi kā personību,
apzināties savu pienesumu
attiecīgajā jomā, mācīties
dalīties ar zināšanām, sniegt
tās jaunās sistēmas
pilnveidošanai.
Mācīties neizdegt, kā atjaunot
savus resursus. Grupu,
individuāls darbs.

150 h

5.0

Lutaušos sporta aktivitātes (4
akt.)

12h

2.5

Lutaušos dejas ( akt 4)
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Edgars
Eriņš
Inese
Jursone
Lasmanis
Kārlis
Elīna
Didrikson
e
EuRudais
Greentria
l
Liene
Rotberga
Vita
Reinfelde

Profesionāls
sportists
Profesionāls
sportiste
Zelta medaļas
olimpiskajās
spēlēs
Influencere

15

Vieglatlēts, olimpiskais
dalībnieks. ( akt 4)
Volejboliste (akt 4) Organizēt
dalībniekiem aktivitātes.
Vecumniekos vai Misā
strītbols kopā ar K.Lasmani.

10h

1.5

Influencere (6 akt)

10h

Kafe

1.5

Uzņēmējs ( akt 6)

5h

Triku meistari

5

Sportistu šovs ( akt

7h

Aktivitāte Bauskā (5 akt. )

10h

Aktivitāte Rundālē ( 1 akt )

10h

15
10

Jaunatnes lietu 4.0
speciāliste
Biedrības
10.0
“Mums pieder
pasaule
“valdes
locekle.

12h
10h

2.7. Projekta ietekme
Lūdzu, aprakstiet projekta ietekmi uz tiešo mērķa grupu, darbu ar jaunatni pašvaldībā un sadarbības partneriem (ja
attiecināms).

Projekta laikā Bauskas novada darbā ar jauniešiem speciālisti (gan pašvaldības, gan NVO) iepazīsies,
apzinās kopējos resursus, noskaidros jauniešu vajadzības, apzināsies un veidos sadarbības, dalīsies ar
pieredzi un sniegs viens otram atbalstu. Bauskas novada jaunieši iepazīs Bauskas novadu, jauniešu
iespējas, resursus, padarīto un pasākumus katrā no apvienotajiem novadiem. Tiks īstenots mūsdienīgs
darbs ar jaunatni katrā apvienotajā novadā.

Šis projekts ir viens no rīkiem, lai uzlabotu kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību BAUSKAS
novadā, jo pašpietiekami, aktīvi, savu vērtību un pienesumu sabiedrībai dodoši jaunatnes
darbinieki un jaunieši ir katras kopienas vērtība un dzinējspēks. Mūsu dažādība, individualitāte,
apstākļu novērtēšana, pielāgošanās metodes, uzņēmība ir spēks, iespēja stipras kopienas veidošanā.
Katrs jaunā Bauskas novada tīkla elements ,kā spēcīgas komandas papildinājums. Projektsveidots, apzināts tīklošanās kopums, dodot iespēju apzināties resursus, kuriem viens mērķisuzlabot dzīve kvalitāti novadā dzīvojošajiem, jo katrs mēs esam kopienas daļa un katrs mēs varam
ietekmēt tās darbību.

Kritērijs Nr. 2.6.

2.8. Projekta ilgtspēja
Lūdzu, aprakstiet projekta institucionālo, finansiālo un politisko ilgtspēju, norādot:
- kā projekta ietvaros izveidotās struktūras, piesaistītie un/vai apmācītie cilvēkresursi, iegādātais aprīkojums vai citi
projekta rezultāti tiks uzturēti pēc projekta beigām;
- kādi finanšu resursi (pašvaldības, valsts u.c.) tiks izmantoti, lai turpinātu projekta aktivitātes pēc projekta beigām;
- kādu ietekmi projekta rezultāti atstās uz vietēja līmeņa politikas plānošanas dokumentiem, ikdienas darbu ar jaunatni
u.c. (ja attiecināms).
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Projekta laikā tiks noskaidrotas jauniešu vajadzības, un, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, varēs
turpmāk plānot kvalitatīvu darbu ar jaunatni, balstoties tieši uz jauniešu interesēm un vajadzībām.
Projekta laikā izveidojusies sadarbība veicinās racionālu esošo resursu izmantošanu un kopīgu līdzdalības
pasākumu organizēšanu konkrētai jauniešu mērķauditorijai, balstoties uz jauniešu interesēm un
vajadzībām.
Plānojot pašvaldības budžetu nākamajam gadam tiks ņemti vērtā projekta rezultāti un noteikti nākotnes
aktivitātes tiks plānotas balstoties uz projekta mērķi un uzdevumiem.

Kritērijs Nr. 2.5.

3. Personas datu apstrāde
3.1. Personas datu apstrādes mērķis – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra)
pienākums izpildīt normatīvo aktu prasības konkursā iesniegto projektu izvērtēšanai, lēmuma
pieņemšanai un secīgi līguma noslēgšanai.
3.2. Parakstot šo iesniegumu, esmu informēts, ka:
3.2.1. datu apstrādes pārzinis ir aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358060, e-pasts
info@jaunatne.gov.lv;
3.2.2. personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi
Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un
līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes
organizāciju darbības atbalstam” (turpmāk – noteikumi) un Jaunatnes likuma 12. panta trešā daļa, kurā
noteikti kritēriji finansējuma saņemšanai, saistībā ar ko nepieciešams pārbaudīt projekta iesniedzēja
atbilstību kritērijiem;
3.2.3. personas datu apstrādes pamatojums: aģentūra datus apstrādā projekta iesnieguma izvērtēšanai
atbilstoši noteikumiem. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā un, noslēdzot līgumu, aģentūra
apstrādā datus tikai projekta līguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības vai finanšu interešu
aizsardzības, tostarp pārbaužu un revīzijas nolūkā. Pārzinis atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes
2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
24. pantam īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu
uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar regulu;
3.2.4. personas datu apstrādes ilgums: sākot no personas datu saņemšanas brīža (piemēram, iesniedzot
projekta iesniegumu) un 5 gadus pēc lēmuma par projekta iesnieguma noraidīšanas vai projekta
apstiprināšanas gadījumā – no personas datu saņemšanas brīža visu projekta īstenošanas laiku un 5 gadus
pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas datuma vai datuma, kad projekta īstenotājs apmaksājis
rēķinu;
3.2.5. iespējamie personas datu saņēmēji: aģentūras darbinieki, kas nodrošina konkursa norisi,
noteikumos reglamentēto konkursu norisi un projektu līguma izpildi un projekta īstenošanu pārraugošās
iestādes – Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts kontroles darbinieki novērtējumu, pārbaužu vai
revīzijas nolūkā.
4. Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās aktivitātes netiek
finansētas un nav plānotas finansēt citās atbalsta programmās.

Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums: Bauskas novada pašvaldība
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:

Aivars Mačeks
Bauskas novada priekšsēdētāja vietnieks
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Paraksts:
Datums:
2021. gada ___.___________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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2. pielikums
atklāta projektu konkursa
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikumam

Projekta budžeta tāme
Aktivitātes
numurs
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1.

5
5.1.
5.2.

Aktivitātes nosaukums saskaņā ar projekta iesniegumā
minēto
Lūdzu, norādīt aktivitātes nosaukumu un tām paredzētās
izmaksas saskaņā ar nolikuma 13.un 14.punktā noteikto
Projekta koordinēšana
Projekta vadītāja
Projekta koordinatore
Darba devēja sociālais nodoklis
Projekta publicitāte
Pieredzes brauciens uz Iecavas pašvaldībām
Izauksmes trenere
Ēdināšanas izmaksas (kafijas pauze)
Prezent materiāli, krūzes ar apdruku
Pieredzes brauciens uz Vecumniekiem
Naktsmītne un telpu noma
Ēdināšanas izmaksas (kafijas pauze)
Prezent materiāli, krūzes ar apdruku
SidrabCeramics
Lutauši laivu noma (2per laiva)
Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
Profesionāla sportiste
Saldējuma degustēšana
Embart grupa (3 dalībn.)
Edgars fresh-youtuber
Dagnija Bramane,HOREOGRĀFS
Profesionāla sportists
Pieredzes brauciens uz Bausku
Naktsmītne un telpu noma
Ēdināšanas izmaksas (kafijas pauze)
Prezent materiāli, krūzes ar apdruku

6

Pieredzes brauciens uz Rundāles un Svitenes pagastiem

6.1.
6.2.
6.3.

Ēdināšanas izmaksas (pusdienas)
Sporta paraugdemonstrējumi jauniešiem
Ēdināšanas izmaksas (kafijas pauze)

vienība
(stunda, diena,
mēnesis, gab,
dalībnieks, km)

vienību
skaits

vienības
izmaksas

summa EUR
KOPĀ
(A*B)

1730.26
stunda
stunda
23.59%

150
100
250

6
5
1.32

900.00
500.00
330.26

h
personas
gab

5
31
5

19
4.96
10

dienas
personas
gab
personas
personas
h
h
personas
h
h
h
h

2
50
20
20
25
14
12
50
5
15
10
10

148
7.5
10
30
15
15.83
30.57
2.5
100
8.73
7.97
30.57

gab
gab
gab

10
30
2

34.5
10
10

10.00
2
10

15.00
300
3

150.00
600.00
30.00

Projekta kopējās izmaksas

6999.83

298.76
95.00
153.76
50.00

3575.81
296.00
375.00
200.00
600.00
375.00
221.62
366.84
125.00
500.00
130.95
79.70
305.70

665.00
345.00
300.00
20.00

730.00
dalībnieki
stunda
personas

Budžeta tāmes skaidrojumi
Lūdzu, norādīt informāciju, kas pamato pastāvīgo darbinieku un ārpakalpojumā piesaistīto speciālistu atalgojuma likmes atbilstību atbilstošas
kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības likmei Latvijā (ja attiecināms). Pamatojums atbilstoši VID tīmekļa vietnē noteiktajām likmēm:
https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-par-darba-vietam-2021gada-atbilstosi-profesiju-klasifikatoram
Projekta vadītāja un koordinatora vidējā darba algas likme atbilst 80% no valstī vidējās stundas likmes.
Lūdzu, pamatojiet pieprasīto atalgojuma apmēru (tai skaitā, stundu, dienu u.c. skaitu) visiem pastāvīgajiem darbiniekiem un ārpakalpojumā
piesaistītajiem speciālistiem (ja attiecināms).
Ārpakalpojumā piesaistītajiem speciālistiem vidējā darba algas likme atbilst 80% -100% no valstī vidējās stundas likmes. Stundu skaitā norādīts
aktivitātes ilgums (~5 stundas), gatavošanās, ceļš uz/no aktivitātes vietu.
Citi komentāri, kas pamato budžeta tāmē iekļauto izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām.
Punktā 6.2. stundas izmaksas paredzētas 6-8 cilvēku grupai, ieskaitot transporta izmaksas 200 km (Rīga - Svitene-Rīga). Šeit tiks slēgts
pakalpojuma līgums. 4.1. un 5.1. punktos naktsmītņu un telpu nomas izmaksas iepriekš izpētītas Vecumnieku tuvumā un Bauskas tuvumā,
izvēlēti pašlaik lētākie piedāvājumi - viesu nams "Slokas" un viesu nams "Dzirnavnieki".

Citi komentāri, kas pamato budžeta tāmē iekļauto izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām.
Punktā 6.2. stundas izmaksas paredzētas 6-8 cilvēku grupai, ieskaitot transporta izmaksas 200 km (Rīga - Svitene-Rīga). Šeit tiks slēgts
pakalpojuma līgums. 4.1. un 5.1. punktos naktsmītņu un telpu nomas izmaksas iepriekš izpētītas Vecumnieku tuvumā un Bauskas tuvumā,
izvēlēti pašlaik lētākie piedāvājumi - viesu nams "Slokas" un viesu nams "Dzirnavnieki".

Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds:
Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:

2021. gada ___.___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 252 (prot. Nr. 6, 17.p.)

Par Iecavas, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku izglītības iestāžu nosaukuma
maiņu
2020.gada 23.jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
Saskaņā ar minētā likuma Pārejās noteikumu 6.punktu Bauskas novada pašvaldība ir (Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības) novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Līdz ar to ir nepieciešams mainīt izglītības iestāžu nosaukumus un to piederību saskaņā
ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, kas noteic, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā un tikai pašvaldības dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Mainīt izglītības iestādes “Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe””
nosaukumu uz “Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe””.
2. Mainīt izglītības iestādes “Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte””
nosaukumu uz “Rundāles pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte””.
3. Mainīt izglītības iestādes “Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Dartija””
nosaukumu uz “Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde “Dartija””.
4. Mainīt izglītības iestādes “Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaulīte”” nosaukumu uz “Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaulīte””.
5. Mainīt izglītības iestādes “Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
“Zīlīte”” nosaukumu uz “Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte””.
6. Mainīt izglītības iestādes “Iecavas novada sporta skola “Dartija”” nosaukumu uz
“Iecavas sporta skola “Dartija”.
7. Mainīt izglītības iestādes “Vecumnieku novada Domes Sporta skola ”” nosaukumu uz
“Vecumnieku sporta skola ”.
8. Mainīt izglītības iestādes “Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde
“Uzvaras pamatskola ”” nosaukumu uz “Uzvaras pamatskola”.
9. Mainīt izglītības iestādes “Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde
“Īslīces pamatskola”” nosaukumu uz “Īslīces pamatskola ”.
10. Mainīt izglītības iestādes “Pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa”” nosaukumu uz
“Valles pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa””.

11. Uzdot par pienākumu Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” ,Rundāles
pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte”, Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes
“Dartija”, Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Bauskas pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaulīte” ,Valles pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa” vadītājām un
Iecavas sporta skolas ”Dartija”, Vecumnieku sporta skolas, Uzvaras pamatskolas, Īslīces
pamatskolas direktorēm veikt visas nepieciešamās likumā noteiktās darbības, kas saistītas
ar iestāžu nosaukumu maiņu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 253 (prot. Nr.6, 18.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes sākumskola” reorganizāciju” 3.1.
apakšpunktu veicami grozījumi Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” nolikumā, lai no 2021.gada 1.decembra nodrošinātu pirmsskolas izglītības īstenošanu
adresē: Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības
likuma 36.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr. 19 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes „Pasaulīte” nolikumā“.
Pielikumā: 28.10.2021.nolikums Nr. 19 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„PASAULĪTE”
Reģ.Nr.4501901562, Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis 63922591, e-pasts: pii.pasaulite@bauska.lv, www.bauska.lv

Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
NOLIKUMS
Bauskā
2017.gada 31.augustā

Nr.42
(protokols Nr.5, 4.punkts)
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu
Grozīts ar 27.12.2018.nolikumu Nr.20
Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.19
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” (turpmāk – iestāde) ir
Bauskas novada domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Iestādei ir savs zīmogs, simbolika un norēķinu konts.
4. Iestādes adrese: Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.19)
6.1. Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
6.2. Dārza iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
6.3. Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
7. Iestādes mērķi ir
7.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
7.2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības
likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju
sagatavoties pamatizglītības apguvei.
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
9. Iestādes uzdevumi ir:
9.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības
daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves
uzsākšanai.
9.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;

9.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un
gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski
attīstītu personību;
9.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt
izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju
apguvi;
9.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
9.6. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam
pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un
attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas
patriotus;
9.7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem
(turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības ieguves
uzsākšanai;
9.8. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus;
9.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla
resursus;
9.10. atbilstoši izstrādātajām programmām nodrošināt pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidi. (Papildināts ar 27.12.2018.nolikumu Nr.20.)
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas
10. Iestāde īsteno šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
10.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111;
10.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kods 0101 5511; 0101 5611; 0101
5411.
11. Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un
citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
13. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:
13.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo
attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;
13.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;
13.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.
14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un
rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
15. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.
Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai
tiek plānotas katru nedēļu.
16. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:
16.1. daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;
16.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
16.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā
prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;
16.4. izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;
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16.5. izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas
attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību;
16.6. pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam
pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
16.7. izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus,
godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
16.8. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;
16.9. veselības nostiprināšanu;
16.10. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
17. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā
no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi
atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu
saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
18. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu
izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
19. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām,
prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus.
Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina iestādes izdota izziņa.
20. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo
uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c.
kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
22. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
23. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.
24. Vadītāja ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar iestādes vadītāja ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. Vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā vadītāja
pienākumus veic vadītāja vietnieks.
25. Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā
un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un
amata apraksts. (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.19)
26. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu
uzdevumu veikšanu. Vadītāja vietnieku skaitu nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.
27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā,
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību nosaka
darba līgums un amata apraksts. (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.19)
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28. Iestādes tehniskā personāla un citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta
Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu
darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un amata apraksts, to skaitu un
mēnešalgu apstiprina dibinātājs.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
29. Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
30. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
31. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
32. Pedagoģisko padomi vada vadītājs.
X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestādes izdoto administratīvo
aktu apstrīdēšana
33. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos,
kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
34. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu dibinātājam Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.
XI. Iestādes saimnieciskā darbība
35. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un
citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
36. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām
personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem:
Līgumus par piegādēm un pakalpojumiem, nepārsniedzot 9999,99 euro un par būvdarbiem
nepārsniedzot 19 999,99 euro. Ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai, iestāde sniedz
ārpusnodarbību darba, konsultatīvos vai citus maksas pakalpojumus, kuru sarakstu un
izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
37. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas
apsaimniekošana.
XII. Iestādes finansēšana avoti un kārtība
38. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības
likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
39. Iestāde normatīvos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
39.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
39.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
39.3. no citiem ieņēmumiem.
40. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
40.1. iestādes attīstībai;
40.2. mācību līdzekļu iegādei;
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40.3. iestādes aprīkojuma iegādei.
41. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.
XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
42. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
43. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
44. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai iestādes
padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
45. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde, tos apstiprina dibinātājs.
XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīviem aktiem
46. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.
47. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī
aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
48. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic
fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Sadarbība ar
vecākiem tiek noteikta iekšējās kārtības noteikumos. (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.19)
49. Iestādes grāmatvedību kārto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļa.
50. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
50.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu, pirmās palīdzības pieejamību;
50.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu.
51. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un
uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp
organizējot izglītojamo mācību ekskursijas un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas
braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību
vadīšanai.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītāja
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(paraksts)

D.Kadiševska

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„PASAULĪTE”
Reģ.Nr.4501901562, Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis 63922591, e-pasts: pii.pasaulite@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 28.oktobrī (protokols
Nr.6, 18.punkts)
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 19

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 8.un 9.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
2017.gada 31.augusta nolikumā Nr.42 šādus grozījumus:
1.

2.

Izteikt nolikuma 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
6.1. Saules iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
6.2. Dārza iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
6.3. Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918”.
Aizstāt nolikuma 25., 27., 48. punktā vārdus ”Fizisko personu datu aizsardzības likumā”
ar vārdiem “ Fizisko personu datu apstrādes likumā”.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” vadītāja

Daina Kadiševska

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 254 (prot. Nr. 6, 19.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas un
mākslas skola” 2017.gada 30.novembra nolikumā
Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Kontrabasa spēle”
(licencēta 2021.gada 29.jūlijā, Nr. P_4940, 20V212021) īstenošanu, kā arī pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības likuma 36.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr. 20 “Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Mūzikas
un mākslas skola” 2017.gada 30.novembra nolikumā”.
Pielikumā: 28.10.2021.nolikums Nr. 20 uz 1 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Reģ.Nr.4574903210, Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis 63923944, e-pasts: muzika.maksla@bauska.lv, www.bauska.lv

BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMS
Bauskā
2017.gada 30.novembrī

Nr.48
(protokols Nr.10, 16.punkts)
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, Profesionālās izglītības
likuma 17.pantu un Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
Grozīts ar 28.03.2019.nolikumu Nr.6
Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.20
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk –
iestāde) ir Bauskas novada domes (turpmāk – Dibinātājs) pārraudzībā esoša izglītības
iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie
tiesību akti un šis nolikums.
3. Iestādei ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu un zīmogs ar mazā valsts ģerboņa
attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādēs. Iestādei var būt sava
simbolika.
4. Iestādes adrese: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. Profesionālās ievirzes
programmu īstenošanas vieta mūzikas jomā: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV3901. Profesionālās ievirzes programmu īstenošanas vieta mākslas jomā: Dārza iela 9,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi
5. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto
mērķu sasniegšanai.
6. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
7. Iestādes uzdevumi:
7.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās
ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt
profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā;
7.2. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus
priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
7.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam
pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
7.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla
resursus;

7.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecākiem), lai
nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
7.6. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu
izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas
organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos,
izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
7.7. atbilstoši izstrādātajām programmām nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidi un izdot programmām atbilstošas apliecības. (Papildināts ar 28.03.2019.
nolikumu Nr.6)

III. Īstenojamās izglītības programmas
8. Iestāde īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmas, tās iepriekš
saskaņojot ar Bauskas novada domi un Kultūras ministriju. Iestāde var īstenot arī pirmsskolas,
sagatavošanas klases, interešu izglītības programmas, jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmas, tās iepriekš saskaņojot ar Bauskas novada domi.
9. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas: (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.20)
9.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu Klavierspēle, programmas kods 20V 212 01;
9.2. profesionālās ievirzes izglītības programmu Akordeona spēle, programmas kods 20V 212
01;
9.3. profesionālās ievirzes izglītības programmu Vijoļspēle, programmas kods 20V 212 02;
9.4. profesionālās ievirzes izglītības programmu Čella spēle, programmas kods 20V 212 02;
9.5. profesionālās ievirzes izglītības programmu Ģitāras spēle, programmas kods 20V 212 02;
9.6. profesionālās ievirzes izglītības programmu Flautas spēle, programmas kods 20V 212 03;
9.7. profesionālās ievirzes izglītības programmu Klarnetes spēle, programmas kods 20V 212
03;
9.8. profesionālās ievirzes izglītības programmu Saksofona spēle, programmas kods 20V 212
03;
9.9. profesionālās ievirzes izglītības programmu Trompetes spēle, programmas kods 20V 212
03;
9.10. profesionālās ievirzes izglītības programmu Trombona spēle, programmas kods 20V 212
03;
9.11. profesionālās ievirzes izglītības programmu Eifonija spēle, programmas kods 20V 212 03;
9.12. profesionālās ievirzes izglītības programmu Tubas spēle, programmas kods 20V 212 03;
9.13. profesionālās ievirzes izglītības programmu Kora klase, programmas kods 20V 212 06;
9.14. profesionālās ievirzes izglītības programmu Sitaminstrumentu spēle, programmas kods
20V 212 04;
9.15. profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods
20V 21100
9.16. profesionālās ievirzes izglītības programmu Kontrabasa spēle, programmu kods 20V
212021.
IV. Izglītības procesa organizācija
10. Uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un
iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
11. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai:
11.1. mūzikas un mākslas izglītības programmās pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai;
11.2. mūzikas izglītības programmās – muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un
muzikālo atmiņu;
11.3. mākslas izglītības programmā – māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju izjūtu;
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11.4. vispārējo fizioloģisko attīstību.
12. Izglītības process iestādē ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu un
audzināšanas darbību.
13. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās
nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos– konkursos, koncertos,
festivālos, plenēros, izstādēs u.c.
14. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā
izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā
nosaka Profesionālās izglītības likums. (28.03.2019. nolikuma Nr.6 redakcijā)
15. Izglītojamo sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
16. Saziņai ar izglītojamo vecākiem iestādē ir skolvadības sistēma „e-klase”.
17. Iestādes struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās
ievirzes izglītības programmām.
V. Izglītojamo pienākumi un tiesības
18. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
VI. Iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
19. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
20. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba
likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums un amata apraksts. (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.20)
21. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka direktors.
22. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar izglītības iestādes direktora
ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. Direktora īslaicīgas
prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora vietnieks.
23. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
24. Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu un darba samaksu, saskaņojot ar
dibinātāju.
25. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu
veikšanu.
26. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā,
Darba likumā un citos normatīvajos aktos. (Grozīts ar 28.10.2021. nolikumu Nr.20)
27. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos.
28. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskā komisija darbojas
saskaņā ar nolikumu, tās darbu koordinē iestādes direktors vai viņa pilnvarota persona.
29. Iestādes tehniskā personāla un citu darbinieku amata vienības apstiprina dibinātājs. Iestādes
tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu aprakstos un
darba līgumos.
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VII. Iestādes pašpārvalde
30. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
31. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
32. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus.
Tās darbību reglamentē pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada
direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī
un sēdes protokolē.
33. (Svītrots ar 28.03.2019. nolikumu Nr.6).
34. (Svītrots ar 28.03.2019. nolikumu Nr.6).
35. Iestādes padomei, pedagoģiskajai padomei ir konsultatīvs raksturs. (Grozīts ar 28.03.2019.
nolikumu Nr.6)

36. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas darbojas
saskaņā ar reglamentu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē
direktora vietnieks izglītības jomā.
IX. Iestādes finansēšana
37. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
38. Iestādi finansē tās dibinātājs.
39. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
39.1. ziedojumu un dāvinājuma veidā;
39.2. sniedzot maksas pakalpojumus izglītības iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
39.3. no citiem ieņēmumiem.
X. Saimnieciskā darbība
40. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu
iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu: līgumus par piegādēm un pakalpojumiem, nepārsniedzot 9999,99
eiro un būvdarbiem nepārsniedzot 19 999,99 euro.
41. Iestāde var īstenot maksas programmas pirmsskolas vecuma bērniem, jauniešiem,
pieaugušajiem u.c. interesentiem. Maksas pakalpojumu izcenojumus un līdzfinansējuma
apjomu apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
XI. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un to vai faktiskās rīcības
apstrīdēšanas kārtība
42. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos,
kā arī izglītības iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod izglītības iestādes
iekšējos normatīvos aktus (kārtības, noteikumus, reglamentus). Direktors izdod iekšējos
normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
43. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
izglītības iestādes dibinātājam adresētu iesniegumu.
XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
44. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
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45. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, direktora vai iestādes
padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.
XIII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
46. Iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem
47. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību, iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.
48. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
49. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un
informācijas pakalpojumiem.
50. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
50.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
50.2. ugunsdrošības, elektrodrošības, darba drošības un aizsardzības noteikumu un normu
ievērošanu.
51. Iestādes grāmatvedību kārto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļa.
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore

(paraksts)
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A.Velmunska

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Reģ.Nr.4574903210, Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis 63923944, e-pasts: muzika.maksla@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 28.oktobrī (protokols
Nr.6, 19.punkts)
NOLIKUMS
Bauskā
2021. gada 28. oktobrī

Nr. 20

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas Mūzikas un mākslas skola” 2017.gada 30.novembra
nolikumā
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.panta, Profesionālās izglītības
likuma 17.pantu un Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas un mākslas skola” 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.48 šādus grozījumus:
1. Papildināt ar 9.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.16. profesionālās ievirzes izglītības programmu Kontrabasa spēle, programmas kods
20V 212021”.
2. Aizstāt nolikuma 20., 26. punktā vārdus ”Fizisko personu datu aizsardzības likumā” ar
vārdiem “ Fizisko personu datu apstrādes likumā”.
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Anita Velmunska

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 255 (prot. Nr.6, 20.p.)

Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par
Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” šādu grozījumu:
1.
2.

Izteikt lēmuma 8.pielikumu „Iestādes “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” audzēkņu
vecāku līdzfinansējums un maksas pakalpojumu cenrādis”” jaunā redakcijā.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.

Pielikumā: 8.pielikums “Iestādes “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” audzēkņu vecāku
līdzfinansējums un maksas pakalpojumu cenrādis” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

8.pielikums
Bauskas novada domes lēmumam “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 20.p.)

Iestādes “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” audzēkņu vecāku
līdzfinansējums un maksas pakalpojumu cenrādis”
Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Vienība

1.

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes
programmās
Jauniešu un pieaugušo maksas programmas,
sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda mūzikas
programmās (individuālā apmācība)
Papildu pedagoģiskā stunda (individuālā
apmācība)
Pedagoģiskā stunda pirmsskolas vecuma bērniem
mūzikas pamatu programmas apguvei grupā
(grupā ir vismaz 8 audzēkņi)
Pedagoģiskā stunda vizuāli plastiskās mākslas
sagatavošanas programmas mākslas apguvei grupā
(grupā ir vismaz 8 audzēkņi)
Stunda ritmikas programmas apguvei
pieaugušajiem grupā (grupā ir vismaz 3 dalībnieki)
Stunda gleznošanas pamatu apguvei
pieaugušajiem grupā (grupā ir vismaz 3 dalībnieki)
Mūzikas instrumenta noma audzēknim

mēnesis

Vienības
Vienību
izmaksas
skaits
EUR
1
10,00

stunda

1

9,50

stunda

1

9,00

stunda

1

3,00

stunda

1

2,50

stunda

1

4,25

stunda

1

3,25

mēnesis

1

5,00

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 256 (prot. Nr. 6, 21.p.)

Par finansējuma piešķiršanu vokālās studijas “Pigoriņi”
ierakstu albuma izdošanai
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 5.oktobrī saņemts SIA “85mm” valdes locekles
Ievas Karpovičas iesniegums par finansējuma piešķiršanu I.Karpovičas vadītās vokālās studijas
“Pigoriņi” ierakstu albuma izdošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt vokālās studijas “Pigoriņi” ierakstu albuma izdošanu.
2. Piešķirt finansējumu 1150 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro) vokālās
studijas “Pigoriņi” ierakstu albuma izdošanai no Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Bauskas Kultūras centrs” 2021.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
3. Uzdot iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu
starp Bauskas novada domi, SIA “85mm” un Bauskas novada pašvaldības iestādi “Bauskas
Kultūras centrs” par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību, paredzot, ka
pašvaldības piešķirtais finansējums izlietojams ierakstu albuma tāmē paredzēto izmaksu
segšanai.
4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 257 (prot. Nr.6, 22.p.)

Par finansiālā atbalsta piešķiršanu futbola klubam “RUNDĀLE”
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 2021. gada 27. septembrī
saņemts Gundegas Kaulenes iesniegums par finansiālā atbalsta piešķiršanu futbola kluba
“RUNDĀLE” dibināšanai. Projekta mērķis: nodrošināt futbola kluba “Rundāle” bērnu un jauniešu
komandu dalību turnīros, kas savukārt veicinās futbola kā sporta veida popularizēšanu, interesi
par sportu un aktīvu dzīvesveidu kopumā..
Projekta “Pasākumi Rundāles vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060” ietvaros, kopš 2018. gada, tiek organizēti futbola treniņi
bērniem dažādos vecuma posmos. Šajos treniņos ir novērojama komandas saliedēšanās, kas
rezultējas panākumos – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizētajās sacensības
novada skolu komandām 2010. – 2011. gadā dzimušie ieguva 1. vietu, savukārt 2008. – 2009. gadā
dzimušie – 3. vietu. Lai turpinātu veicināt interesi par futbolu un nodrošinātu dalību turnīros, kas
popularizēs šo sporta veida un veicinās izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, plānots dibināt
biedrību “Futbola klubs “RUNDĀLE””.
Ar Rundāles novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu Nr.3 (prot. Nr.2) ir
apstiprināts nolikums “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko
organizāciju darbībai”. Nolikuma pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka finansējuma piešķiršanas
mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sabiedrisko organizāciju
attīstību Rundāles novadā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt uz
rezultātu vērstu kolektīvas darbības aktivitātes.
Biedrība “Futbola klubs “RUNDĀLE”” kvalificējas pašvaldības atbalstam, jo atbilst
nolikuma otrās daļas 4. punkta, 4.1., 4.2., 4.3. apakšpunktam, nolikuma 5.punktam, kas nosaka, ka
finansiālo atbalstu piešķir arī pretendentiem sabiedrisko organizāciju dibināšanai un tās darbības
uzsākšanai, ja sabiedriskā organizācija Rundāles novada administratīvajā teritorijā tiek reģistrēta
sešu mēnešu laikā no projekta pieteikuma iesniegšanas dienas – tika saņemts apstiprinājums par šī
punkta izpildi no pieteikuma iesniedzējas. Biedrības dibināšana veicina nolikuma 6. punktā 6.4.
apakšpunktā noteiktās prioritātes izpildes – veselības izglītību, veselīga dzīvesveida veicinošu,
popularizējošu pasākumu organizēšana, kas aptver dažādas mērķa grupas.
Projekta kopējais plānotais budžets ir 590 EUR, kur 500 EUR ir Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” līdzfinansējums, 90 EUR biedrības
līdzfinansējums.
Projekta pieteikuma atbilstību nolikumam izvērtēja Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” kultūras, sporta, izglītības un sociālās jomas speciālisti. Topošās
biedrības “Futbola klubs “Rundāle”” pārstāvji sniedza atbildes un speciālistu jautājumiem un
saņēma pozitīvu atzinumu ar ieteikumu virzīt izskatīšanai Bauskas novada pašvaldības
pastāvīgajās komitejās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Rundāles
novada domes nolikuma “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko
organizāciju darbībai” 13. punktu,

Bauskas novada dome nolemj:
piešķirt finansējumu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” budžeta “Finansējums biedrībām” Gundegas Kaulenes projekta
pieteikuma “Futbola kluba “RUNDĀLE”” dibināšanai, kā arī pieteikumā norādītājām aktivitātēm,
pārskaitot līdzekļus no pašvaldības uz biedrības kontu, tiklīdz tas būs izveidots un iesniegts.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 258 (prot. Nr. 6, 23.p.)

Par SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
apstiprināšanu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936,
(turpmāk – SIA „Mūsu saimnieks”) pēc savas iniciatīvas 2021. gada 9. septembrī Bauskas novada
pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
tarifa projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifa projekts) un
paziņojumu par tarifa projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.
Tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika” principiem.
Bauskas novada dome konstatēja un secināja:
1) SIA „Mūsu saimnieks” ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas
pieder vienai publiskai personai – Bauskas novada domei;
2) pēc SIA „Mūsu saimnieks” iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā
gada faktiskais kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms
ir mazāks par 5000 MWh/gadā, tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas noteikti
normatīvajos aktos – Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos Nr. 1227
„Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”;
3) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju;
4) tarifa projekts sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas” principiem, tādējādi tā izvērtēšanā lietderīgi piemērot attiecīgā
normatīvā akta regulējuma principus.
Iesniegtā tarifa projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu Bauskas novada dome izskatīja un
vērtēja 2021.gada 16.septembra un 14.oktobra Vides un attīstības komitejas sēdēs. Tarifu projekta
izskatīšanas gaitā komersantam tika pieprasīta papildu informācija un dokumenti, kā arī uzdots
veikt tarifu projekta pārrēķinu, lai precizētu izmaksas atbilstoši to pamatotībai.
Izskatāmo siltumapgādes tarifu veidojošo pakalpojumu veidu izmaksas atspoguļotas tabulā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids
siltumenerģijas ražošana
siltumenerģijas pārvade un
sadale

Spēkā esošais Piedāvātais tarifs
tarifs par 1
par 1 MWh
Tarifa palielinājums/
MWh (EUR)
(EUR)
samazinājums (%).
(bez PVN)
(bez PVN)
44,96
49,58
10,28
17,22

15,93

-7,49

siltumenerģijas tirdzniecība
Siltumenerģijas ražošana,
piegāde, tirdzniecība kopā (gala
tarifs)

2,22

2,63

18,47

64,40

68,14

5,81

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA
„Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība 2021. gada
14. oktobrī publicēja pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv
paziņojumu. Paziņojumā siltumenerģijas lietotāji un interesenti tika aicināti iepazīties ar tarifa
projektā vispārpieejamo informāciju, sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus, kā arī pašvaldība
informēja, ka 2021. gada 19. oktobrī plkst. 19.30 Vecumnieku tautas namā organizē uzklausīšanas
sanāksmi.
Sanāksmē klātienē piedalījās 22, bet attālināti - 11 dalībnieki. Sanāksmē tika skaidroti un
argumentēti pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un ieteikumi par siltumenerģijas tarifa projektu,
kā arī iespējām nākamajos periodos rast vairāku ar to saistītu komponenšu efektīvāku
piemērošanu.
Ņemot vērā Vides un attīstības komitejas sēdēs izvērtēto un uzklausīšanas sanāksmes
rezultātus, sagatavotais lēmuma projekts izskatīts Bauskas novada domes 2021.gada 21. oktobra
Finanšu komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „d”
apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 21.oktobra
sēdes atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936, šādus siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 49,58 EUR/MWh;
1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 15,93 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,63 EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 68,14 EUR/MWh.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.
3. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
4. Lēmumu publicēt:
4.1. Bauskas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”;
4.2. Bauskas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv un
www.vecumnieki.lv.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 259 (prot. Nr. 6, 24.p.)

Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Rīgas ielā 3, Bauskā arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai
Dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 3, Bauskā īpašnieki vēlas saglabāt valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošās ēkas
vēsturisko fasādi. Pirms dzīvojamās mājas jumta, logu un durvju nomaiņas ēkai tika veikta
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Ēkas īpašniece B.Ķ. 2021.gada 24.septembrī ir
iesniegusi pieteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkai Rīgas ielā 3, Bauskā arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai”. Pieteikumam īpašniece ir pievienojusi 2021.gada
20.septembra pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.2021-08, kurš noslēgts starp B.Ķ. un SIA “Marta
Emīlija” par to, ka ir veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un 2021.gada
21.septembra pavadzīme MEA 0009 par summu 400 EUR (četri simti euro), ka inventarizācija
tiek nodota īpašniecei.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, likuma
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu, Bauskas novada domes 2016.gada
31.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošana” 7.1. apakšpunktu, 16. un 18. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu B.Ķ. 400 EUR (četri simti euro) apmērā ēkas Rīgas iela 3, Bauskā
arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācija veikšanai.
2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības
atbalsta pasākumi”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 260 (prot. Nr. 6, 25.p.)

Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Jaunroņi”,
Stelpes pagastā
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” 2021.gada 28.jūnijā ir
saņemts A.O., p.k. […], iesniegums (reģistrēts ar 3-12/2021/1088), kurā lūgts noslēgt ceļa
servitūta līgumu par labu A.O., p. k. […], piederošajam nekustamam īpašumam “Jaunroņi”,
kadastra Nr. 40840020066, apgrūtinot pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Platie”,
kadastra Nr. 40840020041, zemes vienību ar kad. apz. 40840020041, Stelpes pagastā.
Nekustamais īpašums “Platie”, kad. Nr. 40840020041, sastāvošs no 1 zemes vienības ar
kad. apz. 40840020041 (7,3663 ha), ir piekritīgs Bauskas novada pašvaldībai saskaņā 26.06.2015.
Vecumnieku novada Domes lēmumu Nr. 11/3.8. “Pašvaldības lēmums par zemes piekritību
pašvaldībai”. Zemes vienība ar kad. apz. 40800020041 nav uzmērīta.
Nekustamais īpašums “Jaunroņi”, kadastra Nr. 40840020066, pieder A.O.p. k. […],
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Stelpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000473687.
Nekustamais īpašums “Jaunroņi”, kadastra Nr. 40840020066, sastāv no zemes vienības 3,7 ha
platībā ar kad. apz. 40840020066 un dzīvojamās mājas (ēkas kadastra apzīmējums
40840020066001).
A. O., p. k. […], vēlas iegūt servitūta tiesības uz ceļa reālservitūtu 280 m garumā. Kopējā
zemes platība, kas tiks apgrūtināta ar servitūtu, būs 1260 m2 (platība var tikt precizēta pēc
kadastrālās uzmērīšanas) .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašumu objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētos gadījumos, Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kas nosaka, ka servitūtus
nodibina ar līgumu, kā arī pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu 280 m garumā, kas veido 1260 m2 platību
(platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas), uz Bauskas novada pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma “Platie”, kad. Nr. 40840020041, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40840020041 par labu nekustamam īpašumam “Jaunroņi”, kadastra Nr.
40840020066, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Vecumnieku novada dome” Kancelejas nodaļai
sagatavot šā lēmuma 1.punktā minēto ceļa servitūta nodibināšanas līgumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram
noslēgt 1.punktā minēto ceļa servitūta nodibināšanas līgumu.

4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar ceļa reālservitūta reģistrēšanu Zemgales rajona tiesas
Bauskas pilsētas zemesgrāmatā sedz servitūta lietotājs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Pielikumā: grafiskais pielikums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumam (prot.Nr.6, 25.p.) ,,Par ceļa servitūta
tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Jaunroņi”, Stelpes pagastā”

Servitūta platība: apmēram 0,1260 ha
Servitūta ceļa garums: 280 m
Servitūta ceļa platums: apmēram 4,5m
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Nr. 261 (prot. Nr. 6, 26.p.)

Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Vecumnieku pagastā apgrūtinājuma
dzēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” saņemts V.N., p. k. […],
adrese: "Strēlnieki", Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, iesniegums ar
lūgumu dzēst ceļa servitūta teritorijas atzīmi, kas šķērso V.N. piederošā nekustamā īpašuma
“Strēlnieki”, kad. Nr. 40940120081, zemes vienību ar kad. apz. 40940121302.
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku novada dome” konstatēja, ka,
pamatojoties uz Vecumnieku pagasta Zemes komisijas 20.07.1995. lēmumu “Lēmums par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu” Nr.15 un zemes robežu plānu (reģistrēts nekustamā īpašuma
kadastra informācijas sistēmā 2018. gada 18. janvārī.) ceļa servitūta teritorija – 0,0197 ha reģistrēta
V.N. piederošā nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, kad. Nr. 40940120081, zemes vienībai ar kad.
apz. 40940121302 un nostiprināta atzīmes veidā Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā,
Vecumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.143.
Izvērtējot personas iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, kā arī pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 112. punktā noteikto, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus Kadastra
informācijas sistēmā dzēš vienā no šādiem gadījumiem: 112.2. iesniegts valsts vai pašvaldības
institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra
informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata
un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Piekrist dzēst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, kad. Nr.
4094 012 0081, zemes vienības ar kad. apz. 40940121302 apgrūtinājumu – ceļa servitūta teritorija
– 0,0197 ha.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 262 (prot. Nr. 6, 27.p.)

Par nomas līguma noslēgšanu ar bijušo zemes lietotāju V.Z. par nekustamo
īpašumu “Melderi”, Stelpes pagastā
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” saņemts V. Z., p. k. […],
dzīvojošas: "Melderi", Stelpes pag., Bauskas nov., LV-3925, iesniegums par lietošanā bijušās
zemes iznomāšanu, kad. apz. 40840040015 (12,3 ha), uz kuras atrodas V.Z., p. k. […], tiesiskā
valdījumā esošas ēkas (dzīvojamā māja ar kad. apz. 40840040015001, palīgēkas: kad. apz.
40840040015002 – saimniecības ēka; kad. apz. 40840040015003 – šķūnis; kad. apz.
40840040015004 – kūts; kad. apz. 40840040015005 – šķūnis, ko apliecina 10.04.1994. pirkuma
līgums Nr. 2631 un 09.12.1996. dāvinājuma līgums Nr.4483.
Nekustamā īpašuma „Melderi”, kad. Nr. 40840040015, zemes vienība ar kad. apz.
40840040015 (12,3 ha) ir uzmērīta 15.10.1998.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu pašvaldībai piekrīt zemes lietotājiem pastāvīgā lietošanā
bijusī apbūvētā lauku apvidus zeme un neapbūvēta lauku apvidus zeme, uz kuru bijušais zemes
lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas
līgumu.
Lietošanā piešķirtās zemes lietotāji saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu - (4) Par zemi,
kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, tai skaitā par zemi,
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes
banka” personā, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var
atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma
vai iznomājama citai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu,
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta (4) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu un MK 2005.gada 30. augusta
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5. un 7.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, kā arī Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome” rīcībā esošo informāciju,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt nekustamā īpašuma „Melderi”, kad. Nr. 40840040015, zemes vienību ar kad. apz.
40840040015 (12,3 ha) Stelpes pagastā uz 10 gadiem V.Z., p. k. […].
2. Noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
0101.

3. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
5 EUR gadā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļai sagatavot
un noslēgt zemes nomas līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 263 (prot. Nr.6, 28.p.)

Par īpašumu “Lauču Lejas” un “Grāvmalas”, Iecavā
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Iecavas novada pašvaldības administrācija 2021.gada 30.jūnijā izsniegusi zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (Nr.3-21e/21/633) īpašumu “Lauču Lejas” (kadastra Nr.4064 010
0225) un “Grāvmalas” (kadastra Nr.4064 010 0224), Iecavā robežu pārkārtošanai.
2021.gada 6.oktobrī pašvaldībā saņemts projekta izstrādātājas – sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Bauskas Mērnieks” – iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu. Ar zemes ierīcības projektu tiek pārkārtota īpašuma “Lauču Lejas” sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0225 un īpašuma “Grāvmalas” sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0224 robeža, neveidojot jaunu zemes vienību.
Zemes ierīcības likuma 19.pantā noteikts, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26.punktā noteikts, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai
pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts
projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu
un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka kadastra
informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi
uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto īpašumu “Lauču Lejas” (kadastra Nr.4064 010 0225) un
“Grāvmalas” (kadastra Nr.4064 010 0224), Iecavā zemes ierīcības projektu.
2. Piekrist zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 0225 un 4064 010 0224
robežu pārkārtošanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0225 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (NĪLM kods – 1001)
ar tam piekrītošo platību 1,91 ha.

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0224 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods – 0101) ar tam piekrītošo platību 9,89 ha.
5. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Pielikumā: Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 264 (prot. Nr. 6, 29.p.)

Par īpašumu Upes iela 11A, Upes iela 11B un Upes iela 11C, Iecavā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Iecavas novada pašvaldības administrācija 2021.gada 16.jūnijā izsniegusi zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (Nr.3-17/13-338) īpašumu Upes iela 11A (kadastra Nr.4064 010
0292) un Upes iela 11B (kadastra Nr.4064 010 0727), Iecavā robežu pārkārtošanai.
2021.gada 17.augustā Iecavas novada pašvaldības administrācija izsniegusi zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (Nr.3-21e/21/761) īpašumu Upes iela 11C (kadastra
Nr.4064 010 0726) un Upes iela 11B (kadastra Nr.4064 010 0727) robežu pārkārtošanai.
2021.gada 5.oktobrī pašvaldības administrācijā saņemts projekta izstrādātājas –
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Metrum Z” – iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu. Ar zemes ierīcības projektu tiek pārkārtotas īpašuma Upes iela 11B
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0791, īpašuma Upes iela 11A
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0292 un īpašuma Upes iela 11C
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0726 robežas, neveidojot jaunu
zemes vienību.
Zemes ierīcības likuma 19.pantā noteikts, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26.punktā noteikts, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai
pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts
projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu
un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka kadastra
informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi
uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto īpašumu Upes iela 11A (kadastra Nr.4064 010 0292), Upes
iela 11B (kadastra Nr.4064 010 0727) un Upes iela 11C (kadastra Nr.4064 010 0726),
Iecavā zemes ierīcības projektu.

2. Piekrist zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 0292, 4064 010 0791 un
4064 010 0726 robežu pārkārtošanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 0292 (0,1778 ha), 4064 010
0791 (0,3221 ha) un 4064 010 0726 (0,04 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods – 0601).
4. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Pielikumā: Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 265 (prot. Nr. 6, 30.p.)

Par īpašuma "Dardīvas", Iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Iecavas novada pašvaldības administrācija 2021.gada 30.jūnijā izsniegusi zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus (Nr.3-17/13-366) īpašuma „Dardīvas” (kadastra Nr.4064 010
3492), Iecavā 13,84 ha platībā sadalīšanai.
2021.gada 5.oktobrī pašvaldības administrācijā saņemts projekta izstrādātājas –
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Metrum Z”– iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu. Ar zemes ierīcības projektu īpašuma “Dardīvas” sastāvā esošā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3474 tiek sadalīta divās atsevišķās zemes vienībās. Pēc
sadalīšanas no plānotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3757 tiks veidots jauns
īpašums ar nosaukumu “Maldīvas”, plānotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3756
paliks īpašuma “Dardīvas” sastāvā.
Zemes ierīcības likuma 19.pantā noteikts, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26.punktā noteikts, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai
pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts
projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu
un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka kadastra
informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi
uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.apakšpunktā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešajai daļai
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos,
nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī
numurus telpu grupām.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 11.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu,

Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto īpašuma „Dardīvas”, Iecavā (kadastra Nr.4064 010 3492) zemes
ierīcības projektu.
2. Piekrist īpašuma „Dardīvas” sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības
projektu.
3. Jaunveidojamajam īpašumam ar plānotās zemes vienības kadastra apzīmējumu
4064 010 3757 apstiprināt nosaukumu “Maldīvas”.
4. Plānotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3757 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods – 0101) ar tam piekrītošo platību 0,93 ha.
5. Plānotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3756 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi “Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo
ūdeņu teritorijas” (NĪLM kods – 0302) ar tam piekrītošo platību 12,91 ha.
6. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Pielikumā: Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 266 (prot. Nr. 6, 31.p.)

Par nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas
novads zemes vienības zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma
un adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 2.10., 9. un
40.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes sēdē
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.7. “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Rundāles novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr. 7.p. (prot.Nr.2), „Par
atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas novads,
kadastra numurs 4088 004 0433, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0433,
izstrādājot zemes ierīcības projektu”, SIA „Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4088 004 0433, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0433 un ievērojot SIA „Delta
kompānija”, reģistrācijas Nr. 40103411129, juridiskā adrese: Senču 6, Rīga, LV-1012, 2021.gada
30.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4088 004
0433, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0433, piešķirt jaunu nosaukumu un noteikt
zemes lietošanas mērķi,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Delta kompānija”, reģistrācijas Nr. 40103411129, izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 4088 004 0433, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004
0433.
2. Piešķirt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam 0,15 ha platībā nosaukumu un adresi:
"LMT Sakari", Svitene, Svitenes pag., Bauskas nov. LV-3917 (plānotais kadastra
apzīmējums 4088 004 0521).
3. Apstiprināt jaunizveidotā nekustamā īpašuma "LMT Sakari", Svitene, Svitenes pagasts,
Bauskas novads (plānotais kadastra apzīmējums 4088 004 0521) zemes lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas
novads jaunizveidotajai zemes vienībai 1,90 ha platībā (plānotais kadastra apzīmējums

4088 004 0522) zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
(kods 1003).
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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2.

zemes ierīcības projekta robeža
esošās zemes vienības kadastra apzīmējums
esošās zemes vienības robeža ar robežpunktu
projektēto zemes vienību robežas

40880040433006

Nr.1 (40880040522)projektētās zemes vienības kadastra
apzīmējums un platība
1.90 ha
nekustamā īpašuma apgrūtinājumu robeža

Saskaņots:
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

e-paraksts

K.Ābele

sask.Nr.50
e-paraksts
Reģ.Nr.PN-165792

SIA "Tet"
AS "Sadales tīkls"
SIA Latvijas Mobilais Telefons pilnv.p.
SIA "GP Systems"

e-paraksts
Reģ.Nr. 309020-22/P-62817
e-paraksts

15.09.2021.

40880040433003

būves kadastra apzīmējums

D.Lukjanovs 10.09.2021.
A.Lūsis

21.09.2021.

J.Vārpa

21.09.2021.

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTS
"Mehāniskās darbnīcas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads
Kartogrāfiskā pamatne:
zemes robežu plāns (mērnieks M.Rozentāls, 19.01.2005. M 1:2000)
savietots ar SIA Delta kompānija sertificēta mērnieka Aivara
Zonberga sert.Nr.AB0201 13.06.2021., 09.09.2021., 20.09.2021.
situācijas mērījumiem apvidū

Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas mērogs 1:1000
LKS-92 koordinātu sistēma
Mēroga koeficents 0.999600

PIEZĪMES:
1. Zemesgabalu platības var tikt precizētas pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas;

Nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas" īpašnieks

Gints Lapsa

2. Zemesgabalu lietošanas mērķi nosakāmi/precizējami pie kadastrālās uzmērīšanas;
3. Projektējamā teritorija atrodas Ražošanas objekti un noliktavas (RR), kur atļautās
izmantošanas prasības noteiktas RTIAN 4.4.apakšnodaļā;
Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.

DELTA

SIA "Delta kompānija"
valdes priekšsēdētājs

Juris Vītols

Maksimālā apbūves intensitāte - 150%.
Minimālā brīvā zaļā teritorija - 10%.

KOMPĀNIJA
SIA "Delta Kompānija"
Reģ.Nr.40103411129
Senču iela 6-1, Rīga, LV-1012
Tālr.67339530, info@delta.lv

Zemes ierīkotāja sertifikāts Nr.AA0157
(derīgs no 21.01.2013. līdz 20.01.2023.)

Līga Petenko

Projekta izgatavošanas datums: 2021.gada 2.septembrī

22.09.2021.

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 267 (prot. Nr. 6, 32.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ar Bauskas novada domes 2021. gada 30.septembra sēdes lēmumu Nr.205 ” Par Bauskas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine
9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”
tika apstiprināti Bauskas novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā (turpmāk tekstā īpašums) īres maksas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi).
Noteikumu 6. un 10.punktā tika noteikts, ka īpašuma mēneša īres maksas sākumcena izsolē
ir 1,18 EUR mēnesī par vienu kopējās platības kvadrātmetru (šī ir mainīgā īres maksas daļa, kura
bez izīrētāja atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas īrniekam, katru gadu, sākot ar 1.janvāri, tiek
pakāpeniski palielināta līdz 2023.gadam pašvaldības lēmumā noteiktajā apmērā) un īres tiesību
izsoles minimālais solis ir 0,05 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī, maksimālais solis nav
ierobežots.
Ievērojot noteikumos noteikto kārtību, 2021.gada 18.oktobrī notika minētā objekta īres
maksas izsole ar augšupejošu soli.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu
vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26, 2.p. ir redzams, ka
izsolē bija pieteicies un izsolē piedalījās viens pretendents.
Par uzvaŗētāju izsolē tika atzīts H.V., personas kods […], adrese: "[…]", Rundāles pag.,
Bauskas nov., LV-3901, kurš nosolīja vienu soli – 0,05 EUR (5 centi) par vienu kvadrātmetru
papildu mēneša īres maksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, ievērojot Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 31.punktu, Bauskas novada
domes 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr. 205 (prot. Nr.5, 72.p.) „Par Bauskas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” un
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu vērtēšanas un
izsoļu komisijas 2021. gada 18.oktobra izsoles protokolu Nr.26, 2.p.,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas
novadā, kadastra Nr. 4076 008 0290, ar kopējo platību 21,1 m2, īres tiesību izsoles
rezultātus – par uzvarētāju atzīt H.V., personas kods […], ar visaugstāk nosolīto cenu –
0,05 EUR (5 centi) par vienu kvadrātmetru papildu mēneša īres maksai.

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome”, sagatavot īres
līgumu starp Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 10
(desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 268 (prot. Nr. 6, 33.p.)

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Bauskas novadā īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ar Bauskas novada domes 2021. gada 30.septembra sēdes lēmumu Nr.206 ” Par Bauskas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti Rundāles
novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā (turpmāk tekstā - īpašums) īres maksas izsoles
noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi).
Noteikumu 6. un 10.punktā tika noteikts, ka īpašuma mēneša īres maksas sākumcena izsolē
ir 0,69 EUR mēnesī par vienu kopējās platības kvadrātmetru (šī ir mainīgā īres maksas daļa, kura
bez izīrētāja atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas īrniekam, katru gadu, sākot ar 1.janvāri, tiek
pakāpeniski palielināta līdz 2023.gadam pašvaldības lēmumā noteiktajā apmērā) un īres tiesību
izsoles minimālais solis ir 0,05 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī, maksimālais solis nav
ierobežots.
Ievērojot noteikumos noteikto kārtību, 2021.gada 18.oktobrī notika minētā objekta īres
maksas izsole ar augšupejošu soli.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu
vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26, 1.p. ir redzams, ka
izsolē bija pieteicies un izsolē piedalījās viens pretendents, kuru pārstāvēja pilnvarotā persona.
Par uzvaŗētāju izsolē tika atzīta A.Ž., personas kods […], adrese: […], Gauja, Carnikavas
pag., Ādažu nov., LV-2163, kura nosolīja vienu soli – 0,05 EUR (5 centi) par vienu kvadrātmetru
papildu mēneša īres maksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, ievērojot Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 31.punktu, Bauskas novada
domes 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr. 206 (prot. Nr.5, 73.p.) „Par Bauskas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” un Bauskas novada pašvaldības
iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021. gada
18.oktobra izsoles protokolu Nr.26, 1.p.,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.32,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas
novadā, kadastra apzīmējums 4076 900 0147, kopējā platība 33,2 m2, īres tiesību izsoles
rezultātus – par uzvarētāju atzīt A.Ž., personas kods […], ar visaugstāk nosolīto cenu –
0,05 EUR (5 centi) par vienu kvadrātmetru papildu mēneša īres maksai.

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” sagatavot īres
līgumu starp Bauskas novada pašvaldības iestādi “Rundāles novada domei” un lēmuma
1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 269 (prot. Nr. 6, 34.p.)

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes
vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ar 2021. gada 30.septembra Bauskas novada domes sēdes lēmumu Nr.207 (prot.Nr.5,
74.p.) tika apstiprināti Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0051 daļas 3,58 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk
tekstā - noteikumi).
Noteikumu 11.un 12.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir – 965 EUR
(deviņi simti sešdesmit pieci euro) un nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 75 EUR
(septiņdesmit pieci euro).
Ievērojot noteikumos noteikto kārtību, 2021.gada 18.oktobrī notika minētā objekta izsole
ar augšupejošu soli.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu
vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26, 3.p. ir redzams, ka
izsolē bija pieteikušies divi pretendenti un izsolē piedalījās divi pretendenti.
Par uzvaŗētāju izsolē tika atzīta Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība
"URŠTĒNI", reģ.Nr.43601015013, kura par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 daļu 3,58 ha platībā, solīja vienu soli un piedāvāja
augstāko zemes nomas maksu 1040 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro ) gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas
2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26, 3.p. un 2021. gada 30.septembra Bauskas novada
domes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsoles
noteikumiem”,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 001 0051 daļas 3,58 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātus un par uzvarētāju atzīt
Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecību "URŠTĒNI", reģ.Nr.43601015013, kura
piedāvāja augstāko zemes nomas maksu 1040 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro) gadā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš”
un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 270 (prot. Nr. 6, 35.p.)

Par Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Lielupes mala” zemes vienību un nekustamā īpašuma “Važītes
kapsēta” daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ar 2021. gada 30.septembrī Bauskas novada domes sēdes lēmumu Nr.208 (prot.Nr.5, 75.p)
tika apstiprināti Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Lielupes mala”,
Rundāles pagasts, zemes vienības 4076 007 0079, 3,4 ha platībā, 4076 007 0040, 2,08 ha platībā
un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, Rundāles pagasts zemes vienības 4076 007 0044 daļa
2,85 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi). Apvienojot
zemes vienības, izveidojas zemes nomas objekts 8,33 ha platībā (turpmāk - objekts).
Noteikumu 11.un 12.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir 1638 EUR
(viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro) un nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 165
EUR (viens simts sešdesmit pieci euro).
Ievērojot noteikumos noteikto kārtību, 2021.gada 18.oktobrī notika minētā objekta izsole
ar augšupejošu soli.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu
vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26, 4.p. ir redzams, ka
izsolē bija pieteicies un izsolē piedalījās viens pretendents.
Par uzvarētāju izsolē tika atzīta S.I. Rundāles pagasta zemnieku saimniecība
"LIELUPNIEKI", reģ.Nr. 43601026017, kura par Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, zemes vienībām 4076 007 0079, 3,4 ha
platībā, 4076 007 0040, 2,08 ha platībā un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, Rundāles
pagasts zemes vienības 4076 007 0044 daļu 2,85 ha platībā, solīja vienu soli un piedāvāja augstāko
zemes nomas maksu: 1803 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīs euro) gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas
2021. gada 18.oktobra izsoles protokola Nr.26 4.p. un 2021. gada 30.septembra Bauskas novada
domes „Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes
mala”, kadastra Nr. 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 007 0079 un
4076 007 0040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, kadastra Nr.40760070044, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem”,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles
pagasts, zemes vienības 4076 007 0079, 3,4 ha platībā, 4076 007 0040, 2,08 ha platībā un
nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, Rundāles pagasts zemes vienības 4076 007 0044 daļas 2,85
ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt S.I. Rundāles pagasta zemnieku

saimniecību "LIELUPNIEKI", reģ.Nr. 43601026017, kura piedāvāja augstāko zemes nomas
maksu 1803 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīs euro) gadā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš”
un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 271 (prot. Nr. 6, 36.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ar 2021.gada 22.septembra Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada
dome” nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu Nr.12 (protokols Nr.24) tika
nolemts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 011 0043, ar kopējo platību 3,32 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome” īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 22.septembra lēmumu (prot.Nr.
24, 12.p.),
Bauskas novada dome nolemj:
1. Organizēt Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bitenieki”,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4096 011 0043, 3,32 ha platībā atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043, izsoles nosacīto sākumcenu 24 387 EUR (divdesmit četri
tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro).
3. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043, izsoles noteikumus.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” organizēt izsoli
atbilstoši izsoles noteikumiem.
Pielikumā:
1. Nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 011 0043 zemes robežu
plāns uz 2 lp., situācijas plāns uz 2 lp. un apgrūtinājumu plāns uz 2 lp.
2. Nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 011 0043, izsoles
noteikumi ar pielikumiem uz 10 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas
mantas
atsavināšanas
likuma
10.pantu
1.Vispārīgā informācija
1.1. Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, juridiskā adrese – Uzvaras iela
1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, turpmāk tekstā – pašvaldība, atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads kadastra numurs 4096 011 0043, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043, 3,32 ha platībā, turpmāk tekstā - objekts.
1.1.1. Īpašuma tiesības reģistrētas 2021.gada 23.augustā Zemgales rajona tiesas Rundāles
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000616998, žurnāla Nr.300005416618,
uz Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, juridiskā adrese –
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, vārda.
1.2. Izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama objekta
izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un citu to darbību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
1.3. Objekta pārdošanas metode - mutiska izsole ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, turpmāk tekstā - izsole.
1.4. Izsoli rīko Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Nekustamā
īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija, turpmāk tekstā – komisija.
1.5. Izsoles komisijas pilnvarās ietilpst:
- izsoles norises vadīšana un protokolēšana;
- lēmuma pieņemšana par izsoles atzīšanu par nenotikušu un par izsoles atcelšanu;
- izsoles protokola apstiprināšana;
- citu normatīvos aktos un noteikumos noteikto darbību veikšana.
1.6. Izsoles dalībnieku reģistrācijas un objekta izsoles datums un laiks tiks paziņots Latvijas
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Bauskas novada pašvaldības
mājaslapā www.bauskas.lv
un iestādes “Rundāles novada dome” mājaslapā
www.rundale.lv.
1.7. Objekta nosacītā cena 24 387 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi
euro).
1.8. Izsoles minimālais solis ir 500 EUR (pieci simti euro).
1.9. Objekta apskates vieta un laiks – “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, pēc
iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” vadītāju, mob.tālr. 28609107.
1.10. Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob.tālr. 28609107.
1.11. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras
saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt izsolē (tās organizēšanā,
rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
1.12. Komisijai līdz izsoles sākumam nav tiesību izpaust pretendentiem, reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem un trešajām personām ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, kā arī
citas ziņas par izsoli, kas nav iekļautas noteikumos un nav publiski zināmas.

2.

Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

2.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, turpmāk tekstā
kopā vai katrs atsevišķi – dalībnieki vai dalībnieks, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā objektu, un noteiktajā termiņā ir
izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
2.1.1. Noteikumus dalībnieki var saņemt darba dienās, no pulksten 8.00 – 13.00 un 14.00
– 17.00, pirmdienās no pulksten 8.00 – 13.00 un 14.00 – 18.30, piektdienās no
pulksten 8.00 – 13.00 un 14.00 – 15.30 Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” kancelejā (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Bauskas novads, LV-3921), līdz noteikumu 2.5.punktā noteiktajam termiņam,
iesniedzot reģistrācijas maksas apliecinošu dokumenta kopiju uzrādot tā oriģinālu –
15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā, ieskaitot PVN, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
“Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads kadastra numurs 4096 011 0043,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 011 0043, 3,32 ha platībā izsole”.
2.1.2. reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Bauskas
novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kontu bankā AS „SEB
banka”, konts Nr.LV09UNLA 0050014261241.
2.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta darba dienās no pulksten 9.00 – 13.00 un 14.00 –
17.00, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kancelejā
(Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921, iesniedzot
drošības naudas (nodrošinājuma) maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju uzrādot tā
oriģinālu – 10 % (desmit procentu) apmērā no objekta, izsoles vajadzībām apstiprinātās
noteikumu 1.7.punktā nosacītās cenas – 2438,70 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit
astoņi euro un 70 centi ).
2.2.1. drošības naudas (nodrošinājuma) maksa veicama ar bezskaidras naudas
pārskaitījumu uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
kontu bankā AS „SEB banka”, konts Nr. LV20 UNLA 0050 0161 6903 3.
2.3. Lai reģistrētos izsolei, dalībniekam:
2.3.1. jābūt samaksātai reģistrācijas maksai un drošības naudai (nodrošinājumam),
saskaņā ar noteikumu 2.1. un 2.2.punktu, kā apliecinājumu tam, iesniedzot
maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas uzrādot to oriģinālus - par izsoles
reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksu;
2.3.2. fiziskai personai papildus jāuzrāda pase vai personas apliecība;
2.3.3. juridiskās personas, arī personālsabiedrības, pārstāvim jāiesniedz-juridiskās
personas (tai skaitā personālsabiedrības) pārstāvja pilnvaras kopija, uzrādot tās
oriģinālu.
2.3.4. pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija
(uzrādot oriģinālu), kas apliecina pilnvarotā pārstāvja tiesības pārstāvēt pilnvaras
devēju Izsolē un tās vārdā nosolīt objektu, un jāuzrāda pase vai personas apliecība.
Pilnvara pārstāvēt fizisku personu ir noformējama notariālā kārtībā;
2.3.5. jāaizpilda un jāparaksta izsoles reģistrācijas forma. Parakstot izsoles reģistrācijas
formu, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem, apņemas tos ievērot
un piekrīt objekta nosacītajai cenai, kā arī apņemas solīšanu sāk ar cenu, kas
palielina objekta nosacīto cenu vismaz par izsoles minimālā soļa apmēru;
2.4. Reģistrētajam dalībniekam tiek izsniegta izsoles reģistrācijas apliecība, kuru dalībnieks
uzrāda, ierodoties uz izsoli.
2.5. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas vienu stundu pirms izsoles sākuma, ievērojot
noteikumu 1.6.punktā noteikto kārtību.
2.6. Par dalībnieku, ievērojot LR tiesību aktos noteiktos ierobežojumus nekustamā īpašuma
iegādei, var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā, personālsabiedrība.
2.7. Dalībnieki netiek reģistrēti, ja:
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2.7.1. nav izpildīti visi noteikumos noteiktie dalībnieku reģistrēšanās priekšnoteikumi;
2.7.2. reģistrācija vēl nav uzsākta vai beidzies tās noliktais termiņš;
2.7.3. uz reģistrācijas brīdi ir ierosināta dalībnieku maksātnespēja vai ir apturēta to
saimnieciskā darbība.
3.

Izsoles norise

3.1. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs, turpmāk tekstā – izsoles vadītājs.
3.2. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti
visi pārējie noteikumos noteiktie izsoles priekšnoteikumi.
3.3. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens
dalībnieks.
3.4. Dalībniekam ir tiesības dalībai izsolē pieaicināt vai pilnvarot ne vairāk kā vienu pārstāvi.
3.5. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no reģistrētajiem dalībniekiem, dalībnieks zaudē
iemaksāto drošības naudu (nodrošinājumu) un tiesības piedalīties izsolē.
3.5.1. gadījumā, kad par neierašanās iemesliem reģistrētais dalībnieks komisiju ir
informējis savlaicīgi, tā iemesls ir pamatots un ar īslaicīgu raksturu, Izsole tiek
atlikta uz laiku, kas nepieciešams minēto iemeslu novēršanai, bet ne ilgāk kā uz 1
(vienu) stundu. Ja pēc noteiktā laika tiek konstatēts, ka reģistrētais dalībnieks nav
ieradies, šis dalībnieks skaitās nepiedalījies Izsolē un iemaksātā drošības nauda
(nodrošinājums) netiek atmaksāta.
3.5.2. ja reģistrētajam dalībniekam pirms noteikumos noteiktā izsoles norises laika ir
kļuvis zināms, ka tas nevarēs piedalīties izsolē un tā iemeslam nav īslaicīgs
raksturs, dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to informēt komisiju un
pilnvarot, atbilstoši noteikumu 2.3.4.punktam, kādu no personām savu interešu
pārstāvībai, pretējā gadījumā drošības nauda (nodrošinājums) netiek atmaksāta.
Nepieciešamības gadījumā dalībnieks komisijai var lūgt atlikt izsoli uz laiku, kas
nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu.
3.6. Ja uz izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks vai noteiktā laikā uz izsoli reģistrētie
dalībnieki nav ieradušies, izsole ir nenotikusi.
3.7. Dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda pasi vai personas apliecību, pilnvaru, kas atbilst
noteikumu 2.3.4.punktam, ja viņš pārstāv citu fizisku vai juridisku personu (arī
personālsabiedrību), izsoles reģistrācijas apliecību. Uz izsoles reģistrācijas apliecības
pamata dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst dalībnieka
reģistrācijas numuram žurnālā un numuram reģistrācijas apliecībā.
3.8. Komisija sagatavo izsoles protokolu, kurā tiek ierakstīts katrs dalībnieks. Izsoles protokolā
dalībnieks parakstās par ierašanos uz izsoli un reģistrācijas kartītes saņemšanu. Izsoles
protokolā tiek atzīmēta katra dalībnieka piedāvātā cena solīšanas gaitā, cenas atzīmēšanu
turpinot, kamēr to paaugstina, kā arī cita informācija par izsoli pēc komisijas ieskatiem.
3.9. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina dalībniekus ar komisijas sastāvu, pārliecinās par
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu, īsi raksturo objektu,
paziņo tā nosacīto cenu, solīšanas kārtību, kā arī izsoles minimālo soli 500 EUR (pieci
simti euro), par kādu objekta nosacītā cena var tikt paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
3.9.1. Dalībnieki, kuri nav ieradušies noteiktajā laikā, tas ir, līdz izsoles vadītāja
paziņojumam par izsoles atklāšanu (sākumu), skaitās nepiedalījušies izsolē, un
drošības nauda (nodrošinājums) netiek atmaksāts.
3.10. Dalībnieks, kurš piedāvājis iegādāties objektu par nosacīto cenu, turpmāk tekstā - solītājs,
pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar
savu parakstu izsoles protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un
tā uzskatāma par objekta pirkuma cenu.
3.10.1. ja solītājs nevar uzrādīt komisijai savu reģistrācijas apliecību vai neparakstās
izsoles protokolā, ir uzskatāms, ka tas ir atteicies no nosolītā objekta. Šim
dalībniekam drošības nauda (nodrošinājums) netiek atmaksāta.
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3.11. Izsoles protokolā parakstās visi dalībnieki, apliecinot, ka protokolā norādītā konkrētā
dalībnieka nosolītā cena atbilst viņa nosauktajai izsoles cenai.
4.

Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana, samaksas kārtība

4.1. Izsoles rezultātus apstiprina kārtējā Bauskas novada domes sēdē.
4.2. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par
nosolīto objektu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
4.3. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, solītājs zaudē iesniegto drošības naudu
(nodrošinājumu).
4.4. Solītājs objekta pirkuma līgumu paraksta 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas:
4.4.1. ja izsolē sasniegta pieņemama cena, apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja rīkojot
izsoli, pieļauta atkāpe no to darbību reglamentējošo normatīvo aktu vai noteikumos
noteiktās izsoles kārtības, vai atklājas, ka solītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt
darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.
4.5. Ja izsoles uzvarētājs neparaksta noteikumu 4.4.punktā noteiktajā termiņā objekta pirkuma
līgumu no savas puses vai atsakās no objekta pirkuma līgumu parakstīšanas, vai arī dome
izmanto tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt līgumu līgumā noteiktajā kārtībā, viņš
zaudē drošības naudu un objekta pirkuma līgumu piedāvā slēgt nākamajam augstākās
nosolītās cenas solītājam, vai, ja ir bijis viens izsoles dalībnieks, izsoli uzskata par
nenotikušu.
4.6. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu, tiek atmaksāta iemaksātā drošības
nauda, izņemot noteikumos noteiktos gadījumus.
4.7. Visos gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem dalībniekiem tiek atmaksāta drošības
nauda (nodrošinājums), minētais maksājums tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā no
attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas dienas, bet ne ātrāk, kā pēc Izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienas, ar pārskaitījumu uz dalībnieka pieteikumā norādīto bankas
norēķinu kontu. Domes izdevumus par bankas pakalpojumiem, veicot drošības naudas
(nodrošinājuma) atmaksu, ja maksājuma saņēmēja bankas konts atrodas ārvalstu bankā,
sedz maksājuma saņēmējs.
4.8. Reģistrācijas nauda dalībniekiem netiek atmaksāta.
5.

Nenotikusi izsole

5.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1. uz izsoli, noteiktajā kārtībā un termiņā, nav reģistrējies neviens dalībnieks;
5.1.2. uz izsoli, noteiktajā kārtībā un termiņā ir reģistrējušies, viens vai vairāki dalībnieki,
bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.3. Izsoles gaitā nav nosolīta objekta nosacītā cena
5.2. Izsole uzskatāma par nenotikušu, gadījumā, ja par dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu
nav bijusi informācija preses izdevumā, ja tiek pierādīts, ka nepamatoti noraidīta kāda
Dalībnieka piedalīšanās Izsolē, ja tiek pierādīts, ka bijusi noruna atturēt kādu dalībnieku no
piedalīšanās izsolē vai ja dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā
izziņots presē un izsoles reģistrētajiem dalībniekiem nav savlaicīgi paziņots par izsoles
norises vietas vai laika maiņu.
6.

Citi noteikumi

6.1. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt noteiktajā kārtībā Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kancelejā (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921).
4

6.2. Starp dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
6.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos, regulē to darbību reglamentējošie
normatīvie akti.
Pielikumā:
1. Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības sagatave uz 1 lp.
2. Izsoles pieteikuma forma uz 1 lp.
3. Pirkuma līguma projekts uz 3 lp.
4. Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts zemes
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns uz 6 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks
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1.pielikums
Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads,
kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043 izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecība Nr._____
(izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ.Nr./personas kods);

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)

(izsoles dalībnieka adrese un telefons)

______.2021.

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome”, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts,
Bauskas novads sēžu zālē plkst.

izsolei, kas
notiks

(izsoles datums)

(izsoles vieta)

kurā tiks izsolīts (-a)

Nekustamais īpašums

, kas atrodas

“Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads
(objekta atrašanās vieta)
Izsoles objekta sākotnējā cena

(divdesmit četri tūkstoši trīs simti
astoņdesmit septiņi euro)

24 387 EUR

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

Iemaksātā reģistrācijas
maksa

15 EUR (piecpadsmit euro)

kvīts Nr.

, izdota
(datums)

Iemaksātā drošības
nauda

EUR 2438,7 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro un 70 centi )

kvīts (maksājuma uzdevums) Nr.

, izdota
(datums)

Apliecība izdota 202__.gada ___.__________
Izsoles organizētāja pārstāvis

______________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
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2.pielikums
Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads,
kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043 izsoles noteikumiem

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
________________________________________________
(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas Nr.)

________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
nekustamā īpašuma (neapbūvētas zemes vienības) atsavināšanas izsolei
Rundāles pagastā, Bauskas novadā
Vēlos pieteikties
___________,

uz

nekustamā

īpašuma

__________________________

ar

platību

(nosaukums)

kadastra apzīmējums ________________________________ atsavināšanas izsoli.

Pievienotie dokumenti:
 reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments;
 drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments;
 citi”: Pirmpirkuma tiesības apliecinošs dokuments
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
202__.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)
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3.pielikums
Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads,
kadastra Nr.4096 011 0043, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 011 0043 izsoles noteikumiem

PIRKUMA LĪGUMS Nr.
Rundāles pagastā, Rundāles novadā

202__.gada ___. __________

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, juridiskā adrese - Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, tās priekšsēdētāja Aivara Okmaņa personā, kurš rīkojas,
pamatojoties uz 2021.gada 1.jūlija Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Bauskas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk - Pārdevējs, no vienas puses un
Vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, deklarētā
adrese vai juridiskā adrese , turpmāk tekstā - Pircējs, no otras puses,
kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti - Puses vai Puse, ar saistošu
spēku kā sev, tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot
savu gribu brīvi - bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 202__.gada ___________
nekustamā īpašuma Izsoles protokolu Nr.__, turpmāk tekstā - Protokols, kas apstiprināts ar
Bauskas
novada
domes
202__.gada
_________
lēmumu
Nr.___
„________________________________”, noslēdz šo pirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, uz 2021.gada _____________ Bauskas novada
pašvaldība rīkotās nekustamā īpašuma izsoles gaitā iegūto tiesību pamata, par Pircēja paša
piedāvāto augstāko cenu, nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Rundāles pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 4096 011 0043, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 011
0043, 3.32 ha platībā, turpmāk – Nekustamais īpašums, ar visām tā būtiskajām daļām un
piederumiem, tiesībām un pienākumiem.
1.2. Nekustamā īpašuma īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemgales rajona tiesas Rundāles
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615160.
2. PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Nekustamā īpašuma pirkuma maksa saskaņā ar Protokolu ir EUR ________
(_______________________ eiro), turpmāk – Pirkuma maksa, kas sastāv no:
2.1.1. drošības naudas - EUR 2438.7 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi eiro un 70
centi ) apmērā, ko Pircējs ir samaksājis Pārdevējam uz izsoles dienu;
2.1.2. atlikušās Pirkuma maksas daļas EUR ________ (__________________ eiro), kuru
Pircējs samaksā Līguma 2.2.punktā noteiktajā kartībā.
2.2. Pirkuma maksu par Nekustamā īpašuma pirkumu Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no Līguma noslēgšanas dienas uz Pārdevēja Līguma 7.nodaļā norādīto bankas kontu.
2.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras
naudas pārskaitījums.
3. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA.
3.1. Pircējs apliecina, ka pieņemot Nekustamo īpašumu, tam nepastāv nekāda veida pretenzijas
pret Pārdevēju attiecībā par Nekustamo īpašumu un tās neradīsies arī nākotnē.
3.2. Ar Līguma parakstīšanas dienu Pircējs apņemas veikt visus ar Nekustamo īpašumu
saistītos maksājumus pilnā apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un termiņiem.
3.3. Pārdevējs garantē, ka uz šī Līguma parakstīšanas dienu Nekustamais īpašums nav
nevienam atsavināts, atdāvināts vai ieķīlāts, attiecībā uz to nav uzsākta tiesvedība –
8

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

nepastāv attiecīga vienošanās, nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds, tādēļ par
visām varbūtējām trešo personu saistībām un pretenzijām, kuru pamats radies līdz šī
Līguma noslēgšanai, atbild Pārdevējs.
Pārdevējs apliecina un garantē, ka līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas dienai
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Nekustamo īpašumu, tas netiks nevienam
citam atsavināts, atdāvināts vai ieķīlāts, netiks apgrūtināts ar parādiem un saistībām.
Ja tomēr izrādās, ka Līguma 3.3. un 3.4.punktā sniegtās ziņas ir nepatiesas un Pircējam ir
radīti zaudējumi vai pastāv reāls zaudējumu risks, Pārdevējs apņemas nekavējoties segt
visus Pircējam, tai skaitā trešajām personām, radītos zaudējumu vai novērst iespējamo
zaudējumu rašanās cēloņus.
Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Viena Puse apņemas atlīdzināt otrai pusei zaudējumus, kas tai cēlušies sakarā ar to, ka
vainīgā Puse nav ievērojusi šī Līguma noteikumus.

4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Nekustamā īpašuma valdījuma tiesības pāriet Pircējiem pēc Līguma noslēgšanas un pilna
maksājuma izdarīšanas, bet Nekustamā īpašuma īpašuma tiesības Pircējiem pāriet ar
īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā uz Pircēju vārda.
4.2. Pircējam ir jāiesniedz dokumenti (Līgums, nostiprinājuma lūgums, maksājuma uzdevumi
par kancelejas un valsts nodevu apmaksu) Pircēja īpašuma tiesību uz Īpašumu
nostiprināšanai attiecīgajā zemesgrāmatā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, šo termiņu
skaitot no dienas, kad Pircējs samaksājis Pārdevējam Pirkuma maksu pilnā apmērā. Ja
minētais termiņš netiek ievērots, Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam visus
izdevumus, kas tam kā Nekustamā īpašuma juridiskajam īpašniekam veicami saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zaudējumus, kas
Pārdevējam radušies sakarā ar Pircēja saistību neizpildi.
4.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu, tā izpildi un Pircēja īpašuma tiesību
pārreģistrāciju (nostiprināšanu) zemesgrāmatā, tai skaitā - nostiprinājuma lūguma
sagatavošanu, notariālo aktu apliecināšanu, valsts kancelejas nodevu un citus no minētajām
darbībām izrietošos maksājumus, sedz Pircējs.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
5.2. Pārdevējs pielīgst sev tiesību vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, paziņojot par to
rakstiski Pircējam, un piedzīt no Pircēja visus zaudējumus, ja Pirkuma maksa pilnā apmērā
netiek samaksāta Pārdevējam Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā un/vai netiek izpildīti
Pircēja vainas dēļ Līguma 4.2.punkta nosacījumi. Šajā gadījumā Līgums tiek uzskatīts par
izbeigtu tajā datumā, kāds ir norādīts minētajā paziņojumā.
5.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.2.punktā noteiktajā gadījumā, Pārdevējam nav jāatmaksā
Pircējam Līguma 2.1.1.punktā samaksātā drošības nauda.
6. CITI NOTEIKUMI.
6.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm, Pušu mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem un
pilnvarotajām personām.
6.2. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no šī Līguma, risināmi Pušu
savstarpējās vienošanās ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Ja savstarpējā vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums izskatāms Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Visu veidu labojumi un grozījumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un tie ir spēkā
tikai tad, ja ir noformēti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti, tādejādi kļūstot par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
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6.4.

Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku uz __ (____) lapas pusēm, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai Zemgales rajona
tieas zemesgrāmatu nodaļā, un pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pārdevējs:
Pircējs:
Bauskas novada pašvaldība
__________________
Reģistrācijas Nr.90009116223
Reģ.Nr.vai personas kods ______________
Uzvaras iela 1, Bauska,
Deklarētā vai juridiskā adrese
Bauskas nov., LV-3901
____________________________________
Banka: AS SEB banka
Konts: LV09 UNLA0050014261241
Kods: UNLALV2X
____________________________

_____________________________

Aivars Okmanis

Vārds, uzvārds vai nosaukums

10

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 272 (prot. Nr. 6, 37.p.)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, Bauskas
novads atsavināšanu
Nekustamā īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4076
006 0166, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0166, 0,5146 ha platībā, reģistrēta
Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000617015, žurnāla Nr. 300005416617, 2021.gada 23.augustā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
2020.gada 21.decembrī Sandra Mangina (turpmāk - iesniedzēja) ir iesniegusi iesniegumu
ar lūgumu atļaut izpirkt nekustamā īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076
006 0166, zemes vienību, par kuru noslēgts zemes nomas līgums un uz kuras atrodas viņai
piederošās ēkas.
Saskaņā ar 2020.gada 30.oktobra lēmumu Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000006063396, kā nekustamā īpašuma ēku un
būvju īpašnieks ir reģistrēta iesniedzēja.
2011.gada 28.oktobrī Rundāles novada dome ar iesniedzēju ir noslēgusi lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. 17-7./11/100.
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” nostiprināja nekustamā
īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 006 0166, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 006 0166, 0, 5146 ha platībā Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības
vārda, kā arī pasūtīja un saņēma nekustamā īpašuma robežplānus un novērtējumu.
2021.gada 22.septembra ar Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu
tika noteikta nekustamā īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 006 0166,
zemes vienības nosacītā cena 3700 (trīs tūkstoši septiņi simti euro) atsavināšanas vajadzībām.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 3.pantā ir noteikts, ka
publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu
cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; nododot piegādātājam
un izdarot ieskaitu; nododot bez atlīdzības. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var
izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Savukārt likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības
mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā
minētā persona, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā ēkas (būves)īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja
šī persona vēlas nopirkt zemi, uz kura atrodas ēka (būve) 4.panta ceturtajā daļā 8.punktā minētā
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. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.

Likuma 1.panta 6.punkts nosaka, kas ir nosacītā cena - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma
vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem.
Savukārt likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un 7.daļa nosaka, ka
nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā šī lēmuma
pieņemšanas brīdī komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā
noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Šī paša likuma
7.panta pirmajā daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami
pazeminātu cenu.
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu, 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta piekto daļu, 14.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem
Nr.425 „Kārtība, kāda atsavināma valsts un pašvaldību manta”, un vadoties no likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ievērojot
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Nekustamā īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisijas 2021.gada 22.septembra lēmumu (prot.Nr.24, 11.p.),
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – nekustamā īpašuma "Silarāji 1",
Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 006 0166, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 006 0166, 0, 5146 ha platībā.
2. Noteikt lēmuma 1.punktā atsavināmajam pašvaldības objektam atsavināšanas veidu –
pārdošana par brīvu cenu.
3. Noteikt lēmuma 1.punktā atsavināmajam pašvaldības objektam nosacīto cenu 3700 (trīs
tūkstoši septiņi simti euro).
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” viena mēneša laikā
no lēmumu pieņemšanas dienas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ēkas īpašniekam, kuram
ir pirmpirkuma tiesības.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles
novada dome” sagatavot pirkuma līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 273 (prot. Nr. 6, .p.)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauklīgandi”, Vecsaules pagastā izlozes
uz lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām rezultātu
apstiprināšanu
Bauskas novada dome 2021.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 172 (prot.8, 11.p), kurā tika
nolemts nodot nomā ar izpirkumu lauksaimniecības zemi „Lauklīgandi”, kas atrodas Bauskas
novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 009 0189, pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000594246 un sastāv no zemes vienības 4,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009
0228 (turpmāk – lauksaimniecības zeme).
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 pants nosaka, ka pašvaldībai piederošu
lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksa tiek
ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma tiesības, ka zemes izpirkuma cena
nosakāma zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā
un izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā un ka uz
lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai
nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar
izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
Uz lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām bija pieteikušies seši pretendenti,
kas atbilda Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.741 “Noteikumi par
lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” (turpmāk tekstā- noteikumi) 3.punktā
izvirzītajām prasībām, tāpēc atbilstoši noteikumu 7.punktam 2021. gada 12.oktobrī starp
pretendentiem tika rīkota izloze. Izlozi veica izlozes komisija, kas tika izveidota, pamatojoties uz
Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2021.gada 16.septembra rīkojumu Nr. 2021/3-7/119.
Par lauksaimniecības zemes nomas ar izpirkuma tiesībām izlozes uzvarētāju kļuva E. T., ar
kuru noslēdzams lauksaimniecības zemes nomas ar izpirkuma tiesībām. Nomas līguma projekts ir
sagatavots atbilstoši noteikumu III. nodaļas noteikumiem, izlozes pretendenti ar nomas līguma
projektu iepazīstināti savlaicīgi, pretenzijas vai jautājumi nav saņemti.
Lauksaimniecības zemes izpirkuma cena ir zemes kadastrālā vērtība 6238 EUR (seši
tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro).
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 pantu, Ministru
kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.741 „Noteikumi par lauksaimniecības zemes
nomu ar izpirkuma tiesībām”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2021. gada 12.oktobra notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauklīgandi”,
kadastra Nr. 4092 009 0189, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, lauksaimniecības zemes nomas
ar izpirkuma tiesībām izlozes rezultātus. Izlozes uzvarētājs – E. T., personas kods […], dzīvojošs:

Baltā iela […], Rīga, LV-1055. Zemes izpirkuma cena ir zemes kadastrālā vērtība 6238 EUR (seši
tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro).
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot un
noslēgt ar E.T. lēmuma 1.punktā minētās lauksaimniecības zemes nomas ar izpirkuma tiesībām
zemes nomas līgumu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā:
1. Lauksaimniecības zemes nomas līguma ar izpirkuma tiesībām projekts uz 3 lp.
2. Zemes robežu plāns uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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1.pielikums
Bauskas novada domes
2021.gada 28. oktobra lēmumam (prot.Nr.6, 38.p.)
LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS LĪGUMS AR IZPIRKUMA TIESĪBĀM
Bauskā

202____. gada ____________

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas
nov.,
LV-3901
(turpmāk
–
Iznomātājs),
_____________________________________, no vienas puses, un
___________________________,
personas
kods
______________
dzīvojošs
________________________ _________________(turpmāk – Iznomātājs) no otras puses, abi
kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2021.gada ___________lēmumu
Nr. _______ noslēdz šo zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā ar izpirkuma tiesībām nekustamā
īpašuma „Lauklīgandi”, Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092 009 0189,
neapbūvētu zemes vienību 4,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0228 (turpmāk Zemes gabals).
1.2. Zemes gabals pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Zemgales rajona
tiesas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000594246.
1.3. Zemes gabala robežas Iznomātājam ir ierādītas dabā un zināmas. Zemes gabala robežu
plāns ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība, kods – 0101.
1.5. Zemes gabalam ir noteikts apgrūtinājums - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
1.6. Zemes gabala izpirkuma tiesības Nomnieks var izlietot ne agrāk kā Līguma ceturtajā
gadā.
1.7. Zemes gabala izpirkuma maksa tiek noteikta Zemes gabala kadastrālās vērtības apmērā
Līguma noslēgšanas dienā - 6238,00 EUR (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro).
Zemes gabala izpirkuma maksā tiek ieskaitīta samaksātā nomas maksa.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembrī un ir spēkā līdz 2033.gada 31.oktobrim.
3. Maksājumu un norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 4,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā, kā arī nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksas samaksa veicama vienu reizi ceturksnī
saskaņā ar Iznomātāja izrakstītu rēķinu, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
_____________________________ Iznomātājs rēķinus izraksta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
15.janvārim, 15.aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim.
3.2. Iznomātājs rēķinus izraksta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.
jūlijam, 15. oktobrim un tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Iznomātāja rēķini
tiek sūtīti uz Nomnieka norādīto e-pastu: ________________
3.3. Maksājumus Nomnieks veic Iznomātāja rēķinā norādītajā termiņā. Maksājums tiek
uzskatīts par veiktu dienā, kad tas ir saņemts Iznomātāja norēķinu kontā.
3.4. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Nomnieku no pienākuma veikt no šī Līguma izrietošos
maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā.
3.5. Nomas maksu Nomnieks Iznomātājam maksā četras reizes gadā, samaksu veicot līdz
attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Maksājumi izdarāmi attiecīgi līdz 31. janvārim, 30.
aprīlim, 31. jūlijam un 31. oktobrim. Pirmo Nomas maksas maksājumu par periodu no Līguma

spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgā ceturkšņa, kurā Līgums stājas spēkā, beigām Nomnieks
Iznomātājam samaksā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.6.
Par nomas maksas kavējumu Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
3.7. Līguma darbības laikā visus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai tiks noteikti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz Zemes gabalu, tai skaitā nekustamā
īpašuma nodokli Nomnieks maksā patstāvīgi.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs garantē iespēju Nomniekam lietot Zemes gabalu bez jebkāda traucējuma vai
pārtraukuma no Iznomātāja puses.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Zemes gabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem, un apsekot
dabā Zemes gabalu;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma
nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.
4.3. Nomnieks apņemas:
4.3.1. ievērot Zemes gabala lietošanas tiesību aprobežojumus;
4.3.2. nodrošināt Zemes gabala lietošanu atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķim;
4.3.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
4.3.4. ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai
sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām
vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
4.3.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
4.3.6. nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
4.3.7. uzturēt kārtībā Zemes gabalā esošās meliorācijas sistēmas;
4.3.8. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli;
4.3.9. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses;
4.3.10. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Līguma spēkā stāšanās reģistrēt Līgumu
zemesgrāmatā un segt visus izdevums, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu
zemesgrāmatā;
4.4. Nomniekam aizliegts nodot Zemes gabalu apakšnomā.
4.5. Nomnieks ir tiesīgs:
4.5.1. ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu uzlabot Zemes gabalu, palielinot tā vērtību un
ražošanas atdevi;.
4.5.2. saņemt Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus par
Zemes gabalu.
5. Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās.
5.2. Nomas līgums izbeidzams, ja:
5.2.1. Nomnieks ir nokavējis Nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas
5.2.2. Nomnieks Līguma darbības termiņā izmanto izpirkuma tiesības;
5.2.3. Nomnieks Līguma darbības termiņā neizlieto izpirkuma tiesības;
5.2.4. gada laikā pēc Līguma noslēgšanas Nomnieks neuzsāk Zemes gabalu izmantot
lauksaimnieciskajā darbībā vai pārtrauc to izmantot lauksaimnieciskajā darbībā Līguma
darbības laikā;
5.2.5. Nomnieks veic vai ir veicis neatļautu būvniecību uz Zemes gabala;
5.2.6. Nomnieks Zemes gabalu ir nodevis apakšnomā;
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5.2.7. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka Nomniekam pieder lauksaimniecības zeme.
5.3. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi
normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro tajos minēto normu nosacījumi,
bet, ja nepieciešams, Puses nekavējoties izdara attiecīgus grozījumus Līgumā.
5.4. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu
atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu izskatīšana tiks nodota vispārējās jurisdikcijas tiesai
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju
lēmumi.
6.2. Gadījumā, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas
par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara
attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī izbeidz Līgumu.
7. Nobeiguma nosacījumi
7.1. Pusēm ir pienākums rakstiski paziņot otrai Pusei par savas e-pasta adreses maiņu 5 (piecu)
darba dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, Puses uzskata, ka attiecīgā Puse ir saņēmusi otras Puses
nosūtīto korespondenci.
7.2. Līgumā neparedzētas attiecības Puses regulē ar LR normatīvajiem aktiem.
7.3. Līgums sagatavots un parakstīts trijos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku.
Katrai Pusei izsniegts pa vienam eksemplāram, trešo oriģināleksemplāru iesniedz
zemesgrāmatu nodaļā.
Iznomātājs

Nomnieks

__________________

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 274 (prot. Nr. 6, 39.p.)

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4050 003 0051 un
4050 003 0059 Ceraukstes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.oktobrī saņemts B.K. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
BNA/2021/3-14.24/1464/F), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Lietutiņi”, kadastra Nr.4050
003 0051, zemes vienību 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051 un nekustamā
īpašuma „Vārnas”, kadastra Nr.4050 003 0059, zemes vienību 0,53 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 003 0059.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Lietutiņi”, kadastra Nr.4050 003 0051, sastāv no zemes vienības
2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051; īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā;
nekustamais īpašums „Vārnas”, kadastra Nr.4050 003 0059 sastāv no zemes vienības 0,53
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0059; īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Zemes vienība 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051 un zemes vienība
0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0059 piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Bauskas
novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu „Par nekustamo īpašumu zemes vienību piekritību
Bauskas novada pašvaldībai saimnieciskās darbības veicināšanai”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamām zemes
vienībām laikā no 2021.gada 6.oktobra līdz 2021.gada 20.oktobrim tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas
sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu un 29.8. apakšpunktu, Bauskas
novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 „Par neapbūvētu Bauskas
novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 4.punktu, 5.3.apakšpunktu un 6.1. apakšpunktu, Bauskas novada domes 2019.gada
28.novembra
lēmuma
„Par
zemes
nomas
pakalpojuma
maksas
cenrāža
apstiprināšanu”(prot.Nr.16, 19.p) 1.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt B. K., personas kods […], deklarētās dzīvesvietas adrese: „[…]”, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Lietutiņi”, kadastra Nr.4050 003 0051, zemes
vienību 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051 un nekustamā īpašuma „Vārnas”,
kadastra Nr.4050 003 0059, zemes vienību 0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0059
lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu 105 euro gadā par vienu ha un pievienotās vērtības nodokli, kā arī
nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīviem aktiem.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” Nekustamo
īpašuma nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar B.K. šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 275 (prot. Nr. 6, 40.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” ar adresi
Bērzkalnu iela 21, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 8.oktobrī saņemts A.A., personas kods […],
deklarētās dzīvesvietas adrese: […], Bauska, Bauskas nov., LV-3901, iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Upmalas” ar adresi: Bērzkalnu iela 21, Bauska.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Upmalas” ar adresi Bērzkalnu iela 21, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr.4068 003 0111, pieder Bauskas novada pašvaldībai, saskaņā ar Zemgales rajona tiesas
Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 6055;
nekustamais īpašums „Upmalas”, kadastra Nr.4068 003 0111, sastāv no zemes vienības
0,2659 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0111.
Uz zemes vienības 0,2659 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 011 atrodas ēkadzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4068 003 0111 001), kas pieder A.A. saskaņā ar
Zemgales rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0061 6783.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlās iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
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 „Upmalas” ar
adresi Bērzkalnu iela 21, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4068 003 0111, kas sastāv no zemes
vienības 0,2659 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0111.
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.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
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2021.gada 28.oktobrī

Nr. 276 (prot. Nr. 6, 41.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ūdentiņi”, Brunavas
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 11.oktobrī saņemts S. K., personas kods […],
deklarētās dzīvesvietas adrese: „[…]”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, iesniegums, kurā
izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Ūdentiņi”, Brunavas pagasts.
Izskatot S.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Ūdentiņi”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046 015
0058, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Brunavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0061 7014;
nekustamais īpašums „Ūdentiņi”, kadastra Nr.4046 015 0058 sastāv no zemes vienības
0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0058.
Uz zemes vienības 0,2659 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 011 atrodas ēkasdzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4046 015 0058 001) un pagrabs (būves kadastra
apzīmējums 4046 015 0058 003), kas pieder S.K., saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Brunavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0061 0152.
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.
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 „Ūdentiņi”,
Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4046 015 0058, kas sastāv no zemes vienības 0,22 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 015 0058.
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.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Nr. 277 (prot. Nr. 6, 42.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kareivju iela 5, Bauskā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.M. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu Kareivju iela 5, Bauska, Bauskas nov.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums Kareivju iela 5, kas atrodas Bauskas novada Bauskas pilsētā, kadastra
Nr.4001 001 0214, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Bauskas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00240639;
nekustams īpašums Kareivju iela 5, kadastra Nr.4001 001 0214, sastāv no zemes vienības
2
332 m platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214.
Ar Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214 Bauskā” noteikts, ka zemes
vienība 332 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214 ir starpgabals.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un
zemes starpgabalu, kas piegulst šai zemei, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atsavinātai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Kareivju iela 5, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0214, kas sastāv no zemes
vienības 332 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Nr. 278 (prot. Nr.6, 43.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagrabs” ½
domājamās daļas Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.septembrī saņemts S.F. iesniegums (reģistrēts
ar Nr. BNA/2021/2-16/1432/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai nekustamā
īpašuma „Pagrabs”, kadastra Nr.4060 007 0208, zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0208 ½ domājamās daļas, Gailīšu pagastā.
Izskatot S. F. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums ,,Pagrabs”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007 0208,
sastāv no zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 un ēkas –
pagraba (būves kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 001) uz tās.
Zemgales rajona tiesas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000201124
nostiprinātas S.F. īpašumtiesības uz ½ domājamo daļu nekustamā īpašuma ,,Pagrabs”, kas
sastāv no pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 4060 007 0208 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4060 007 0208, un Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz ½
domājamo daļu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0208.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
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, pārdodot par brīvu cenu, ½ domājamo daļu Bauskas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pagrabs”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 007 0208, kas sastāv no zemes vienības 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060
007 0208.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 279 (prot. Nr. 6, 44.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežāžu garāža 30”,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.septembrī saņemts V.M. (V.M.) iesniegums
(reģistrēts ar Nr. BNA/2021/2-16/1431/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Mežāžu garāža 30”, Gailīšu pagastā.
Izskatot V.M. (V.M.) iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Mežāžu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060
007 0288, sastāv no zemes vienības 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0288 un
ēkas uz tās;
Zemgales rajona tiesas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000617695
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0288.
V.M. (V.M.) Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Nekustamā īpašuma “Mežāžu garāža 30” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060
007 0288 Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – transportlīdzekļu garāžu apbūve, kods 1104.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” zemes vienības 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0288 teritorijas
izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
V. M. (V.M.) ir Ukrainas valsts pilsone. Atsavināmā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0288 nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme, līdz ar to nepastāv šķēršļi,
lai atsavināšanas ierosinātāja varētu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Mežāžu garāža 30”.
Gailīšu pagasta pārvalde 2011.gada 14.martā ar V.M. (V.M.) ir noslēgusi zemes nomas
līgumu par nekustamā īpašuma “Mežāžu garāža 30” zemes vienības 0,004 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0288 iznomāšanu. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada
administrācija” 2020.gada 13.novembrī ir pārslēgusi zemes nomas līgumu (reģistrēts ar Nr.340/4060-116-PN) par nekustamā īpašuma “Mežāžu garāža 30” 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 u 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.
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, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,

Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Mežāžu garāža 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007
0288, kas sastāv no zemes vienības 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0288.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot izziņu par piekrišanu Ukrainas pilsonei V.M.(V.M.) iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Mežāžu garāža 30”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 280 (prot. Nr. 6, 45.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Straumaņi”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 23.septembrī saņemts J.S. iesniegums
(reģistrēts ar Nr. BNA/2021/2-16/1389/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Straumaņi”, Mežotnes pagastā.
Izskatot J.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Straumaņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 003
0087, sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0087;
Zemgales rajona tiesas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000617801
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4072 003 0087;
J.S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija” 2014.gada
7.aprīlī ar J.S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Straumaņi”
iznomāšanu.
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 u 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.
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, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Straumaņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 003 0087,
kas sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0087.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 281 (prot. Nr. 6, 46.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīveru lauks”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 29.septembrī saņemts D.H. iesniegums
(reģistrēts ar Nr. BNA/2021/2-16/1424/F), kurā izteikts lūgums nodot atsavināšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu „Stīveru lauks”, Codes pagastā.
Izskatot D.H. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Stīveru lauks”, Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4052
004 0557, sastāv no zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 un
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000615643.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegulst viņa zemei.
Bauskas novada dome ar 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0557 un 4052 004 0317 apvienošanu un starpgabala statusa piešķiršanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 Codes pagastā” noteica, ka nekustamā
īpašuma “Stīveru lauks” zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 ir
starpgabals.
D.H. nekustamā īpašuma „Rotkalni”, kadastra Nr.4052 004 0362, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0362 piegulst pašvaldības īpašumam „Stīveru lauks”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Stīveru lauks”, Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4052 004
0557, kas sastāv no zemes vienības 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 282 (prot. Nr.6, 47.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23. decembra lēmumā
“Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Pils
iela […], Mežotnes pagastā atsavināšanu”
Bauskas novada dome 2020.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu “Par Bauskas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[…], Pils iela […], Mežotnes pagastā
atsavināšanu”, kura 1.punktā tika nolemts reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības
vārda bilancē esošo dzīvokli Nr. […], Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag., dzīvojamās mājas
un zemesgabala domājamās daļas.
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācijas” speciālisti,
gatavojot dokumentus dzīvokļa īpašuma Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pagastā reģistrācijai
Zemesgrāmatā, veica nekustamā īpašuma “Selekcijas māja 13”( kadastra Nr. 4072 004 0181),
adrese: Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pagastā, telpu grupu kadastra datu aktualizāciju Valsts
zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā, kurā tika konstatēta
noslēgtā dzīvojamās telpas Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag. īres līguma neatbilstība telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai.
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Mežotnes pagasta pārvalde” 2021.gada 2.septembrī
noslēgusi ar E.P. vienošanos par grozījumiem Nr.5-6/6 dzīvojamās telpas Pils iela […], Mežotne.
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma 1.1.apakšpunktā, ar kuru mainīta adrese no Pils iela […]
uz Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag. un dzīvojamās telpas kopējā platība no 28,0 m2 uz 29,1
m2 .
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.
Dzīvojamās telpas Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īrniece E.P.
joprojām uztur spēkā savu lūgumu atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli.
Īrniecei E.P. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
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, ceturtās daļas 5.punktu un 5.panta pirmo un piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. […], Pils iela […], Mežotnes pagastā atsavināšanu” šādus
grozījumus:

1. Aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu uz skaitli “Nr. […]” ar vārdu un skaitli “Nr. […]”.
2. Aizstāt visā lēmuma tekstā skaiti un vārdu “28 m2” ar skaitli un vārdu “29,1 m2”.
3. Aizstāt visā lēmuma tekstā skaitli “280/2362” ar skaitli “291/1959”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 283 (prot. Nr. 6, 48.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Pils
iela […], Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2020.gada 23.novembrī saņemts K.S. iesniegums (reģ.
Nr.BNA/2021/2-16/1301/F) ar lūgumu atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto
dzīvokli Nr. […], Pils ielā […], Mežotnē, Mežotnes pagastā.
Izskatot K.S. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā Pils
ielā […], Mežotnē, Mežotnes pagastā ar platību 50,1 m². Dzīvoklis ir izīrēts K.S., ar viņu
2019.gada 12.martā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniekam nav īres maksas un
maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
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, ceturtās daļas 5.punktu 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. […], Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 50,1
m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4072 004 0181 001) un zemesgabala (kadastra
apzīmējums 4072 004 0620), 501/1959 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. […], Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 50,1
m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4072 004 0181 001) un zemesgabala (kadastra
apzīmējums 4072 004 0620), 501/1959 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 284 (prot. Nr. 6, 49.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas
ielā 6, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 12.augustā saņemta Bauskas novada pašvaldības
iestādes ,,Mežotnes pagasta pārvalde’’ vēstule (reģ. Nr.BNA/2021/2-16/2470/J) ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvojamo telpu Nr.3, dzīvojamā mājā Skolas iela 6,
Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Mežotnes pagasta pārvalde” vēstuli un
pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēta dzīvojamā telpa Nr.3 dzīvojamā mājā
Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagastā ar platību 51,5 m². Pašvaldības funkciju veikšanai
nekustamais īpašums nav nepieciešams.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā
arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu un 5.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvojamo telpu Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
51,5 m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4072 001 0106 001) un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 4072 001 0106), 515/6237 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvojamo
telpu Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 51,5 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4072 001 0106 001) un zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4072 001 0106), 515/6237 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 285 (prot. Nr.6, 50.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.12,
“Centrs 16”, Pastališķi, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. 12, „Centrs 16”,
Pastališķi, Īslīces pagastā ar platību 58,2 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu valsts
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai; minētā panta otro daļu publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai
turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 17.punktu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas paredz, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz
likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka vai, ja tāda nav, —
tiesiskā valdītāja lēmuma pamata un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo un otro daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.12, „Centrs 16”, Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 9000751, ar
kopējo platību 58,2m², dzīvojamās mājas un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4068 010
0061), ar platību 2514 m², 582/12692 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 12, „Centrs 16”,
Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 9000751, ar kopējo platību 58,2 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4068 010 0061 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 4068 010 0061), ar platību 2514 m², 582/12692 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 286 (prot. Nr. 6, 51.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […],
Salātu ielā […], Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 23.septembrī saņemts R.Ņ. iesniegums (reģ.
Nr.BNA/2021/2-16/1387/F) ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu neprivatizētu
dzīvokli Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Izskatot R.Ņ. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā
Salātu ielā […], Bauskā ar platību 30,2 m². Dzīvoklis ir izīrēts R.Ņ.un ar viņu noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums.
Dzīvokļa īrniecei nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 17.punktu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu un 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. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 30,2 m², dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 4001 004 0158 001), funkcionāli saistītām būvēm (kadastra
apzīmējums 4001 004 0158 002; 4001 004 0158 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
4001 004 0158) 302/2293 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 30,2 m², dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 4001 004 0158 001), funkcionāli saistītām būvēm (kadastra
apzīmējums 4001 004 0158 002; 4001 004 0158 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
4001 004 0158) 302/2293 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Maceks
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Nr. 287 (prot. Nr. 6, 52.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […], Salātu
ielā […], Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 23.septembrī saņemts R.Ņ. iesniegums
(reģ.Nr.BNA/2021/2-16/1387/F) ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu
neprivatizētu dzīvokli Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Izskatot R.Ņ. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā
Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov. ar platību 37,4 m². Dzīvoklis ir izīrēts R.Ņ. un ar viņu
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Dzīvokļa īrniecei nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 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. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 37,4 m², dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 4001 004 0158 001), funkcionāli saistītām būvēm (kadastra
apzīmējums 4001 004 0158 002; 4001 004 0158 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
4001 004 0158) 374/2293 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 37,4 m², dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 4001 004 0158 001), funkcionāli saistītām būvēm (kadastra
apzīmējums 4001 004 0158 002; 4001 004 0158 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
4001 004 0158) 374/2293 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 288 (prot. Nr. 6, 53.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […], Liepu
ielā […], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 15.septembrī saņemts N.A. iesniegums (reģ.
Nr.BNA/2021/2-16/1355/F) ar lūgumu nodot atsavināšanai viņas no pašvaldības īrēto dzīvokli Nr.
[…], Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Izskatot N. A. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā, Liepu
iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ar platību 38,1 m². Dzīvoklis ir izīrēts N.A. un ar
viņu noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniecei nav īres un komunālo maksājumu
parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 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. […], Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 38,1 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4068 002 0252 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 4068 002 0252) 381/2493 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. […], Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 38,1 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4068 002 0252 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 4068 002 0252) 381/2493 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Nr. 289 (prot. Nr. 6, 54.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […], Liepu
ielā […], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 15.septembrī saņemts N.A. iesniegums (reģ.
Nr.BNA/2021/2-16/1355/F) ar lūgumu nodot atsavināšanai no pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. […],
Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Izskatot N.A. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā, Liepu
iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ar platību 25,9 m². Dzīvoklis ir izīrēts N.A. un ar
viņu noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniekam nav īres un komunālo maksājumu
parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 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. […], Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 25,9
m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4068 002 0252 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 4068 002 0252) 259/2493 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr. […], Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 25,9
m², dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4068 002 0252 001) un zemes vienības (kadastra
apzīmējums 4068 002 0252) 259/2493 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Nr. 290 (prot. Nr. 6, 55.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […],
Baznīcas ielā […], Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 16.septembrī saņemts J.T. (reģ. Nr.BNA/2021/216/1364/F) iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai viņa īrēto, pašvaldībai piederošo
neprivatizēto dzīvokli Nr. […], Baznīcas ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Izskatot J.T. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. […] dzīvojamā mājā
Baznīcas ielā […], Bauskā, Bauskas nov. ar platību 96,30 m². Dzīvoklis ir izīrēts J.T., un ar viņu
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniekam nav īres maksas un maksājumu, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 21.panta 17.punktu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu un ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un MK 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. […], Baznīcas ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 96,30 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4001 003 0091 001), funkcionāli saistītās būves (kadastra
apzīmējums 4001 003 0091 002), un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4001 003 0091)
963/3135 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. […], Baznīcas ielā […], Bauskā, Bauskas nov., ar kopējo platību 96,30 m²,
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4001 003 0091 001), funkcionāli saistītās būves (kadastra
apzīmējums 4001 003 0091 002), un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4001 003 0091)
963/3135 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 291 (prot. Nr. 6, 56.p.)

Par dzīvojamās telpas Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]” ,
Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu
2021.gada 4.oktobrī Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” saņemts
Ž.I., personas kods […] (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu
dzīvoklim Nr. […] dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā (turpmāk tekstā –
īpašums). Ž.I. deklarētā (no 16.06.2020.) un faktiskā dzīvesvieta (no 08.08.2007.) ir “[…]”, dz.
[…], Viesturu pagasts, Bauskas novads.
Ēka “[…]” ([…]) ir saglabājusies no Lielbērsteles muižas būvju kompleksa. Padomju
saimniecības “[…]” un paju sabiedrības “Bērstele” darbības laikā ēka tika sadalīta dzīvokļos.
Dzīvojamā māja nebija iekļauta paju sabiedrības bilancē un, likvidējoties paju sabiedrībai,
dzīvokļu īpašumi par pajām netika nošķirti.
Ar Viesturu pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.7, 5. prot. Nr. 9. nekustamā
īpašuma “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 03532 noteikta par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību.
Ar 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.7 Rundāles novada dome izveidoja īpašumu “[…]”,
kadastra Nr.40960070177, 0,6 ha platībā, ēkas uzturēšanai sadalot nekustamo īpašumu […],
kadastra Nr.40960070352.
Veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu
40960070177001, adrese […], Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927, tika konstatēts,
ka kadastra informācijas sistēmā atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas datiem reģistrētas
astoņas telpu grupas bez adresēm.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles
novada pašvaldības datus nekustamam īpašumam “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
kadastra numurs 4096 007 0352, 2021.gada 27.maijā Rundāles novada dome pieņēma lēmumu
Nr.15- mainīt Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam – nekustamam īpašumam
„[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0177, 0,7 platībā un būves ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0177 001, nosaukumu un adresi „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
LV-3927 un piešķirt adreses telpu grupām ēkā „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV3927, būves kadastra apzīmējums 4096 007 0177 001.
Iesniedzēja dzīvoklī Nr. […] dzīvojamā mājā “[…]” dzīvo no 2007.gada. Dzīvoklī deklarētas
astoņas personas.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” grāmatvedības
datiem 2021.gada 12.oktobri iesniedzējai ir komunālo pakalpojumu parāds 59,59 EUR.
2021.gada 7.oktobrī jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēdē. Pieņemts lēmums par
dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr. […] (platība 108,0 m2), daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ‘[…]”,
Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu Ž.I.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka papildus likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu personām (ģimenēm), kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvojamo telpu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Ž.I., personas kods […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]”, dzīvoklis Nr. […] , Viesturu
pagasts, Bauskas novads, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. […], “[…]”, Viesturu pagastā,
Bauskas novadā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada
31.oktobrim.
3. Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar
Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
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Nr. 292 (prot. Nr. 6, 57.p.)

Par dzīvojamās telpas Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu
pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 2021.gada 16.augustā reģistrēts
V. B., personas kods […] (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu
dzīvoklim Nr. […] dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā (turpmāk tekstā –
īpašums). V.B. deklarētā (no 10.09.1992.) un faktiskā dzīvesvieta ir “[…]”, dz. […], Viesturu
pagasts, Bauskas novads.
Ēka “[…]” ([…]) ir saglabājusies no Lielbērsteles muižas būvju kompleksa. Padomju saimniecības
“Bērstele” un paju sabiedrības “Bērstele” darbības laikā ēka tika sadalīta dzīvokļos. Dzīvojamā
māja nebija iekļauta paju sabiedrības bilancē un, likvidējoties paju sabiedrībai, dzīvokļu īpašumi
par pajām netika nošķirti.
Ar Viesturu pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.7, 5. prot. Nr. 9,
nekustamā īpašuma “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 03532 noteikta par pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību.
Ar 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.7 Rundāles novada dome izveidoja īpašumu
“[…]”, kadastra Nr.40960070177, 0,6 ha platībā, ēkas uzturēšanai sadalot nekustamo īpašumu
[…], kadastra Nr.40960070352.
Veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu
40960070177001, adrese: Bērsteles iela […], Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927,
tika konstatēts, ka kadastra informācijas sistēmā atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas datiem
reģistrētas astoņas telpu grupas bez adresēm.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles
novada pašvaldības datus nekustamam īpašumam “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
kadastra numurs 4096 007 0352, 2021.gada 27.maijā Rundāles novada dome pieņēma lēmumu
Nr.15 mainīt Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam – nekustamam īpašumam
„[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0177, 0,7 platībā un būves ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0177 001, nosaukumu un adresi „Bērstmales”, Viesturu pagasts, Rundāles
novads, LV-3927 un piešķirt adreses telpu grupām ēkā „Bērstmales”, Viesturu pagasts, Rundāles
novads, LV-3927, būves kadastra apzīmējums 4096 007 0177 001.
Iesniedzēja dzīvoklī Nr. […] dzīvojamā mājā Bērstmales dzīvo no 1992.gada. V. B. ir noteikta
otrā invaliditātes grupa. Dzīvoklī deklarētas četras personas.
Saskaņā ar “Rundāles novada dome” grāmatvedības datiem 2021.gada 12.oktobrī iesniedzējai
ir komunālo pakalpojumu parāds 239,08 EUR.
2021.gada 27.augustā jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēdē. Pieņemts lēmums par
dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr. […] (platība 44,7m2), daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”,
Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu V.B.
1

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka papildus likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu personām (ģimenēm), kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvojamo telpu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt V.B., personas kods […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]”, dzīvoklis Nr. […] , Viesturu
pagasts, Rundāles novads, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. […], “[…]”, Viesturu pagastā,
Bauskas novadā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada
31.oktobrim.
3. Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar
Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
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Nr. 293 (prot. Nr.6, 58.p.)

Par dzīvojamās telpas Nr. […], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”,
Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 2021.gada 16.augustā
reģistrēts O.L., personas kods […] (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu noslēgt
īres līgumu dzīvoklim Nr. […], dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā
(turpmāk tekstā – īpašums). O.L. deklarētā (no 26.05.2004.) un faktiskā dzīvesvieta ir “[…]”, dz.
[…], Viesturu pagasts, Bauskas novads.
Ēka “[…]” ([…]) ir saglabājusies no Lielbērsteles muižas būvju kompleksa. Padomju
saimniecības “Bērstele” un paju sabiedrības “Bērstele” darbības laikā ēka tika sadalīta dzīvokļos.
Dzīvojamā māja nebija iekļauta paju sabiedrības bilancē un, likvidējoties paju sabiedrībai,
dzīvokļu īpašumi par pajām netika nošķirti.
Ar Viesturu pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.7, 5, prot. Nr. 9,
nekustamā īpašuma “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352,
zemes vienība ar kadastra apzīmējums 4096 007 03532, noteikta par pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību.
Ar 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.7 Rundāles novada dome izveidoja īpašumu
“[…]”, kadastra Nr.40960070177, 0,6 ha platībā, ēkas uzturēšanai, sadalot nekustamo īpašumu
[…], kadastra Nr.40960070352.
Veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu
40960070177001, adresi Bērsteles iela […], Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927,
tika konstatēts, ka kadastra informācijas sistēmā atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas datiem
reģistrētas astoņas telpu grupas bez adresēm.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles
novada pašvaldības datus nekustamam īpašumam “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
kadastra numurs 4096 007 0352, 2021.gada 27.maijā Rundāles novada dome pieņēma lēmumu
Nr.15 mainīt Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam – nekustamam īpašumam
„[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0177, 0,6 platībā un būves ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0177 001, nosaukumu un adresi „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
LV-3927 un piešķirt adreses telpu grupām ēkā „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV3927, būves kadastra apzīmējums 4096 007 0177 001.
Iesniedzējs dzīvoklī Nr. […] dzīvojamā mājā “[…]” dzīvo kopš 2004.gada. Dzīvoklī
deklarētas divas personas.
Saskaņā ar iestādes “Rundāles novada dome” grāmatvedības datiem 2021.gada 12.oktobrī
iesniedzējam nav parāda par komunālajiem pakalpojumiem.
2021.gada 27.augustā jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēdē. Pieņemts lēmums par
dzīvojamās telpas Nr. […] (platība 43,2 m2), daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu
pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu O. L.
1

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka papildus likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu personām (ģimenēm), kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvojamo telpu,
Bauskas novada dome nolemj;
1.
Izīrēt O.L., personas kods […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]”, dzīvoklis Nr. […] ,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, dzīvojamo telpu Nr. […] “[…]”, Viesturu pagastā,
Bauskas novadā.
2.
Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada
31.oktobrim.
3.
Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī
saskaņā ar Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres
maksas noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām
telpām”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 294 (prot. Nr. 6, 59.p.)

Par dzīvojamās telpas Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu
pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu
2021.gada 8.septembrī Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” saņemts
L. T., personas kods […] (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu
dzīvoklim Nr. […] dzīvojamā mājā “[…]”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā (turpmāk tekstā –
īpašums). L.T. deklarētā (no 06.03.2019.) un faktiskā dzīvesvieta ir: “[…]”, dz. […], Viesturu
pagasts, Bauskas novads.
Ēka “[…]” ([…]) ir saglabājusies no Lielbērsteles muižas būvju kompleksa. Padomju
saimniecības “[…]” un paju sabiedrības “[…]” darbības laikā ēka tika sadalīta dzīvokļos.
Dzīvojamā māja nebija iekļauta paju sabiedrības bilancē un, likvidējoties paju sabiedrībai,
dzīvokļu īpašumi par pajām netika nošķirti.
Ar Viesturu pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.7,5. prot. Nr. 9, nekustamā
īpašuma “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 03532 noteikta par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību.
Ar 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.7 Rundāles novada dome izveidoja īpašumu “[…]”,
kadastra Nr.40960070177, 0,6 ha platībā, ēkas uzturēšanai sadalot nekustamo īpašumu […],
kadastra Nr.40960070352.
Veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu
40960070177001, adrese: Bērsteles iela […], Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927,
tika konstatēts, ka kadastra informācijas sistēmā atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas datiem
reģistrētas astoņas telpu grupas bez adresēm.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles
novada pašvaldības datus nekustamajam īpašumam “[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
kadastra numurs 4096 007 0352, 2021.gada 27.maijā Rundāles novada dome pieņēma lēmumu
Nr.15 mainīt Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam – nekustamam īpašumam
„[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0352, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0177, 0,7 platībā un būves ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0177 001, nosaukumu un adresi „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
LV-3927 un piešķirt adreses telpu grupām ēkā „[…]”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV3927, būves kadastra apzīmējums 4096 007 0177 001.
Iesniedzēja dzīvoklī Nr. […] dzīvojamā mājā […] dzīvo no 1979.gada. Dzīvoklī deklarētas trīs
personas.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” grāmatvedības
datiem 2021.gada 12.oktobrī iesniedzējai ir komunālo pakalpojumu parāds 219,75 EUR.
2021.gada 7.oktobrī jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēdē. Pieņemts lēmums par
dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr. […] (platība 51,7m2), daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “[…]”,
Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu L.T.
1

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka papildus likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu personām (ģimenēm), kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvojamo telpu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt L.T., personas kods […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]”, dzīvoklis Nr. […], Viesturu
pagasts, Bauskas novads, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. […], “[…]”, Viesturu pagastā,
Bauskas novadā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada
31.oktobrim.
3. Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar
Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 295 (prot. Nr. 6, 60.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” -[…], Punslavas, Rundāles pagastā īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 2021.gada 4. oktobrī saņemts
M.M., iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2020. gadā noslēgto īres līgumu.
Ar M.M. 2020.gada 10.novembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 17-11./2020/40
par dzīvokļa Nr. […], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „[…]” izīrēšanu. Saskaņā ar Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada domes” grāmatvedības datiem 2021.gada 1.oktobrī
iesniedzējam ir īres un komunālo pakalpojumu parāds 341,78 EUR, par kura samaksu 2021.gada
7.oktobrī ir noslēgta vienošanās Nr. 3-19./2021/9.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27. punktu, Dzīvojamās telpas īres likuma 7., 9., 10., 11. un 30.pantu un ievērojot Bauskas
novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Dzīvokļu komisijas 2021.gada 7.oktobra
sēdes lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt M.M., personas kods […], dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. […] “[…]”, Punslavlās,
Rundāles pagastā, Bauskas novadā ar kopējo platību 28,6 m2 .
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31.
oktobrim.
3. Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī saskaņā
ar Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām
telpām”.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 296 (prot. Nr. 6, 61.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]”- […], Pilsrundāle, Rundāles pagastā īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 17. septembrī Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome”
tika saņemts L.R. iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2020. gadā noslēgto īres līgumu.
Ar L.R. 2020.gada 10.novembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 17-11./2020/41 par
dzīvokli Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „[…]”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas
novadā.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” grāmatvedības
datiem 2021.gada 1.oktobrī L.R. īres, komunālo maksājumu vai nodokļu parādu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27. punktu, Dzīvojamās telpas īres likuma 7., 9., 10., 11. un 30.pantu un ievērojot Bauskas
novada iestādes “Rundāles novada dome” Dzīvokļu komisijas 2021.gada 7.oktobra sēdes lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
Izīrēt L.R., personas kods […], dzīvojamo platību 49,80 m² daudzdzīvokļu mājā
„[…]”, dzīvoklis Nr. […], Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads.
2.
Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada
31. oktobrim.
3.
Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī
saskaņā ar Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres
maksas noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām
telpām”.
4.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 297 (prot. Nr. 6, 62.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]”-[…], Svitenē, Svitenes pagastā īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 9.augustā Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome”
reģistrēts V.G., personas kods […] (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums ar atteikumu no
dzīvojamās platības, dzīvokļa Nr. […] daudzdzīvokļu mājā […], Punslavās, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā un lūgumu piešķirt dzīvojamo platību dzīvokli Nr. […], daudzdzīvokļu mājā
“[…]”, Svitenē, Svitenes pagastā, Bauskas novadā. Pēc dzīvojamās platības apskates V. G. ir
sniedzis piekrišanu īrēt dzīvokli Nr. […], daudzdzīvokļu mājā “[…]”, Svitenē, Svitenes pagastā,
Bauskas novadā.
Bauskas novada pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību personām dzīvokļu jautājumu
risināšanā, ko nosaka likums “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” un Rundāles novada
domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 14.pantā ir noteiktas personu
kategorijas, kuras nodrošināmas ar dzīvojamo platību pirmām kārtām un pirmās daļas 5.punkts
nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību nodrošināmas arī maznodrošinātas personas, kuras
pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas
piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo
personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu
dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības
uz attiecīgo dzīvokli. Savukārt minētā panta otrā prim daļa nosaka, ka par to, ka personas, kuras
izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, ieslodzījuma vietas
administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šāda veida palīdzību.
Paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā persona tiek atbrīvota
no ieslodzījuma vietas.
2021.gada 11.martā Rundāles novada domē saņemta informatīvā vēstule no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma par to, ka V.G. 2021. gada 28. aprīlī sakarā ar soda termiņa
beigām tiks atbrīvots no ieslodzījuma un viņš ir nodrošināms ar dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 30.pantu un ievērojot
Rundāles novada domes 2009.gada saistošos noteikumus Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, Bauskas novada iestādes “Rundāles novada dome” Dzīvokļu komisijas 2021.gada
7.oktobra sēdes lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:

1. Izīrēt V.G., personas kods […], dzīvojamo platību - dzīvokli Nr. […], „[…]Noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.
2. Noteikt īres maksu par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar
Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 298 (prot. Nr. 6, 63.p.)

Par sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 1.oktobrī saņemts A.B. iesniegums ( reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1441/F), ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.B., pamatojoties uz Bauskas novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu “Par sociālā
dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Īslīce pagastā īres līguma noslēgšanu”
un 2021.gada 4.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, lieto sociālo dzīvokli “[…]”-[…],
Īslīce pagastā. Sociālā dzīvokļa īres līguma beigu termiņš bija 2021. gada 30.septembris.
A.B. ir persona ar invaliditāti.
Īrniekam A.B. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu parāds 74,44 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta pirmo1 daļu, kas paredz, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī
persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti; 11.panta otro daļu,
kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un
to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.B., personas kods […], līdz 2022.gada 31.martam.
2. Noteikt sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres maksu
saskaņā ar Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu “Par sociālo dzīvokļu īres
maksas noteikšanu Bauskas novadā” ( prot. Nr.13, 11.p.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
atjaunot sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
A.B.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 299 (prot. Nr. 6, 64.p.)

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Salātu iela […],
Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 7.oktobrī saņemts L.J. iesniegums (reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1466/F) ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu viņas īrētajam pašvaldības
dzīvoklim Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov., jo piešķirts trūcīgās statuss.
Izskatot L.J. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VIDES SERVISS” un L.J. noslēgušas
dzīvojamās telpas Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu “Par dzīvojamās telpas Salātu ielā […], Bauskā īres
līguma grozīšanu”.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, L.J. piešķīrusi trūcīgās mājsaimniecības statusu uz laiku
līdz 2022.gada 31.janvārim.
Saskaņā ar 2017.gada 23.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas Salātu ielā […], Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu, tā kopējā platība ir 38,8 m2 . Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības ir
īrnieces ģimenes locekļiem: meitai - K.H. ( mainīts uzvārds no […]), mazdēlam- J.H.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā
esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā
izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru
kabineta noteikumos paredzēto normu; 4.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka šā panta trešās daļas
2.punktā minētajā gadījumā pašvaldības dome personas īrētajam dzīvoklim var noteikt sociālā
dzīvokļa statusu, ja dzīvokļa īrnieks rakstveidā izteicis vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvojamās
telpas īres līgumu un noslēgt jaunu- sociālā dzīvokļa īres līgumu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu,
kas nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta
(trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli nodod
lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata; šā panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā
dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc
līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli; minētā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz rakstveidā,
pamatojoties uz Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumu Nr.233 „Noteikumi par
dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās
platības normām” 2.1.punktu, ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina –
trūcīgai personai (ģimenei)- rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas
atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam; 3.1.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt

dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, — 20 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo
personu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Salātu ielā […], Bauska, Bauskas
novads.
2. Izbeigt noslēgto dzīvojamās telpas Salātu iela […], Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
L.J.2021.gada 31.oktobrī.
3. Noslēgt sociālā dzīvokļa Salātu iela […], Bauskā, Bauskas nov. (kopējā platība- 38,8 m2),
īres līgumu ar L.J., personas kods […], uz laiku no 2021.gada 1. novembra līdz 2022.gada
30.aprīlim.
4. Noteikt sociālā dzīvokļa Salātu iela […], Bauskā, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu “Par sociālo dzīvokļu īres maksas
noteikšanu Bauskas novadā” ( prot. Nr.13, 11.p.).
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā noslēgt sociālā dzīvokļa Salātu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar L.J.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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2021.gada 28.oktobrī

Nr. 300 (prot. Nr.6, 65.p.)

Par sociālā dzīvokļa „[…]”-[…], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 16.septembrī saņemts O.T. iesniegums (reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1358/F), ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „[…]”-[…], Īslīces pag., Bauskas
nov. īres līguma termiņu.
Izskatot O.T. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
O.T., pamatojoties uz Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumu “Par sociālā
dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas “[…]”-[…], Īslīces pagastā īres līguma
noslēgšanu”, lieto sociālo dzīvokli, kura īres līguma beigu termiņš bija 2021.gada 30.augusts.
Īrniekam nav īres maksas un maksājumu, kas saistītai ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
O.T. ir persona ar invaliditāti.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta pirmo1 daļu, kas paredz, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī
persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti; 11.panta otro daļu,
kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un
to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „[…]”-[…], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar O.T.,
personas kods […], līdz 2022.gada 28.februārim.
2. Noteikt sociālā dzīvokļa „[…]”- […], Īslīces pag., Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu “Par sociālo dzīvokļu īres maksas
noteikšanu Bauskas novadā” ( prot. Nr.13, 11.p.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „Īslīces ūdens” vadītājam sociālā
dzīvokļa „[…]”-[…], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar O.T. noformēt ar
rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 301 (prot. Nr.6, 66.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 21.septembrī saņemts U.P., uzturēšanās vieta: ,,
[…]”-[…], Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov. iesniegums ( reģ. Nr.BNA/2021/13-4/1381/F),
kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli Bauskas pilsētā, jo ikdienā nepieciešams atbalsts, kuru spēj
nodrošināt tikai māsa. Māsas ģimenei nav transporta un līdzekļu, lai pie viņa nokļūtu ārpus pilsētas
robežām. 2021.gada 18.oktobra iesniegums ( reģ.Nr.BNA/2021/13-4/1543/F) ar lūgumu izīrēt
dzīvojamo platību Rīgas ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā U.P. personas lieta, no kuras redzams, ka ar dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2018.gada 12.jūnija lēmumu „Par U.P. reģistrēšanu palīdzības
saņemšanas reģistrā” (12.06.2018. protokols Nr.6, 10.p.) minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. 12.10.2021.
apsekošanas akts, ar kuru dzīvoklis atzīts par dzīvošanai derīgu.
U.P. piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss uz laiku no 01.08.2021.līdz 30.11.2021.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
5.punktu, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību nodrošināmas maznodrošinātas personas, kuras
pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas
piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo
personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu
dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības
uz attiecīgo dzīvokli; 19.pantu, kas nosaka, ka izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās
deleģēta institūcija nosaka, uz kādu termiņu slēdzams īres līgums; 20.pantu, kas paredz, ka šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas
vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām; Dzīvojamās telpas īres
likuma 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku un Bauskas
novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras
minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, kas nosaka, ka reģistrācijas
grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot
vērā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 12.10.2021.lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.

2. Izīrēt U.P., personas kods […], ģimenē viena persona, dzīvojamo telpu Rīgas iela […],
Bauska, Bauskas nov., kopējā platība – 28,2 m2.
3. Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2022.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr.3, 24.p.).
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar U.P. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu.
6. Izslēgt U.P. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 302 (prot. Nr. 6, 67.p.)

Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 1.oktobrī saņemts R.D. iesniegums (reģ.Nr.
BNA/2021/13-4/1439/F) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā […], Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot R.D. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un R.D. noslēgtā
dzīvojamās telpas Plūdoņa iela […], Bauska, Bauskas nov. 2015.gada 5.novembra īres līguma
Nr.08/2015 termiņš beigsies 2021.gada 31.oktobrī.
Īrniecei R.D. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku, 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa iela […], Bauskā, Bauskas nov. ( kopējā platība 28,3 m2
) īres līgumu ar R.D., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” ( prot. Nr.3, 24.p.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar R.D. noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 303 (prot. Nr. 6, 68.p.)

Par dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 29.septembrī saņemts E.B. iesniegums (reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1417/F), kurā viņš lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska,
Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot E.B. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” un E.B. 2020.gada
6.janvārī noslēgtā dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņš
beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” 2021.gada 29.septembra
izziņa Nr.21/21 „Par īres dzīvokļa maksājumiem” apliecina, ka E.B. īres maksas un maksas, kas
saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu parāds ir 1227,40 EUR (01.05.2021. bija 1400,74 EUR).
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Īslīces ūdens” un E.B. 2019.gada 12.decembrī
noslēgušas vienošanos par parāda samaksu.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku, 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska, Bauskas nov. (kopējā platība 45,3 m2)
īres līgumu ar E.B., personas kods […], uz laiku līdz līdz 2022.gada 31. martam.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauskā, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” ( prot. Nr.3, 24.p.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
ar E.B. noslēgt dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 304 (prot. Nr.6, 69.p.)

Par dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 29.septembrī saņemts A.S., deklarētā dzīvesvieta:
Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. iesniegums (reģ.Nr.BNA/2021/13-4/1427/F), ar lūgumu
noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatē:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un A.S. 2020.gada
11.maijā noslēgtā dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma Nr.03/2020
termiņš beigsies 2021.gada 31.oktobrī.
Īrniecei A.S. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku, 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. (kopējā platība 34,7 m2 )
īres līgumu ar A.S., personas kods […], uz laiku no 2021.gada 1.novembra līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauskā, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” ( prot. Nr.3, 24.p.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar A.S. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 305 (prot. Nr.6, 70.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 29.septembrī saņemts E.G. iesniegums (reģ.
Nr.BNA/2021/13-4/1428/F), kurā viņa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Rīgas
ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās E.G. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2021.gada 9.marta lēmumu „Par E.G. reģistrēšanu palīdzības
saņemšanas reģistrā” (09.03.2021. protokols Nr.3, 3.p.) minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. 09.09.2021.
apsekošanas akts, ar kuru dzīvoklis atzīts par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas
3. punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi - bez vecāku gādības
palikuši bērni pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe;
19.pantu, kas paredz, ka izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija
nosaka, uz kādu termiņu slēdzams īres līgums; 20.pantu, kas paredz, ka šajā likumā paredzētajos
gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar
iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām; Dzīvojamās telpas īres likuma 9.pantu, kas nosaka,
ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010.
saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo
noteikumu 3.punktā; 10.punktu, kas nosaka, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt E.G., personas kods […], ģimenē viena persona, dzīvojamo telpu Rīgas iela […],
Bauska, Bauskas nov., kopējā platība – 39,8 m2.
3. Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2022.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres maksu saskaņā ar
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr.3, 24.p.).

5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar E.G. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu.
6. Izslēgt E.G. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 306 (prot. Nr. 6, 71.p.)

Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Kurmaņa iela
[…], Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda
Nekustamais īpašums Kurmaņa iela […], Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 40800020224, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 40800020224, 3333 m2 platībā, un 2 stāvu dzīvojamā ēka ar 7 dzīvokļiem, 1998.gada
12.novembrī nostiprināts zemesgrāmatā uz Skaistkalnes pagasta pašvaldības vārda, Skaistkalnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.254.
Dzīvojamā mājā Kurmaņa iela […] esošais dzīvoklis Nr. […] ir Vecumnieku novada
domes bilancē. Dzīvokļa īpašuma Nr. […] dzīvojamā mājā Kurmaņa iela […], Skaistkalnē,
Skaistkalnes pag., Bauskas nov. ar kadastra apzīmējumu 40800020224001005 sastāvu veido
dzīvoklis ar 29.7 m2 kopējo platību un dzīvojamās mājas un zemesgabala kopīpašuma 297/2468
domājamās daļas.
1994.gada 28.jūlijā Skaistkalnes pagasta padome noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu
ar J.I.
2021.gada 14.septembrī saņemts J.I., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1462) par iestādei “Vecumnieku novada dome” valdījumā esoša nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr. […], Kurmaņa iela […], Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
nodošanu atsavināšanai.
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, sākotnēji ir
nepieciešama dzīvokļa īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma
tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 6. un 8.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma
objektu dzīvokļa īpašumu Nr. […], kadastra apzīmējums 40800020224001005,
daudzdzīvokļu mājā Kurmaņa iela […], kadastra apzīmējums 40800020224001, Skaistkalne,
Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
2. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistam veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoru.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 307 (prot. Nr. 6, 72.p.)

Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela […],
Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Bauskas novada pašvaldības vārda
Nekustamais īpašums “[…]”, Valles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
32900080238, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32900080238, 3356 m2
platībā un 3 stāvu dzīvojamā ēka ar 18 dzīvokļiem, 2002.gada 3.aprīlī nostiprināts zemesgrāmatā
uz Valles pagasta pašvaldības vārda, Valles pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000064207. Ar Vecumnieku novada Domes 2019.gada 24.jūlija sēdes lēmumu Nr.14/2019/285 “Par adresācijas sistēmas datu labošanu Valles pagastā” mainīta nekustamā īpašuma
“[…]”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106, adrese uz: Rīgas iela […], Valle, Valles
pag., Vecumnieku nov., LV-5106.
Dzīvojamā mājā Rīgas iela […] esošais dzīvoklis Nr. […] ir Vecumnieku novada domes
bilancē. Dzīvokļa īpašuma Nr. […] dzīvojamā mājā Rīgas iela […], Vallē, Valles pag., Bauskas
nov. ar kadastra apzīmējumu 32900080252001011 sastāvu veido dzīvoklis ar 28.4 m2 kopējo
platību un dzīvojamās mājas un zemesgabala kopīpašuma 284/7740 domājamās daļas.
2021.gada 26.februārī, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes lēmumu (protokols
Nr.3, 9.§ 14.p.) “Par dzīvokļa Rīgas iela […], Valles pag. izīrēšanu”, Valles pašvaldības aģentūra
noslēgusi dzīvokļa īres līgumu ar S.V.
2021.gada 27.augustā saņemts S.V., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1364) par iestādei “Vecumnieku novada dome” valdījumā esošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr. […], Rīgas iela […], Valle, Valles pag., Bauskas nov. nodošanu
atsavināšanai.
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, sākotnēji ir
nepieciešama dzīvokļa īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, kas nosaka - dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma
tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 6. un 8.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma
objektu dzīvokļa īpašumu Nr. […], kadastra apzīmējums 32900080252001011,
daudzdzīvokļu mājā Rīgas iela […], kadastra apzīmējums 32900080252001, Valle, Valles
pag., Bauskas nov.
2. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistam veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoru.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 308 (prot. Nr.6, 73.p.)

Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela […],
Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Bauskas novada pašvaldības vārda
Nekustamais īpašums “[…]”, Valles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
32900080238, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32900080238, 3356 m2
platībā un 3 stāvu dzīvojamā ēka ar 18 dzīvokļiem, 2002.gada 3.aprīlī nostiprināts zemesgrāmatā
uz Valles pagasta pašvaldības vārda, Valles pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000064207. Ar Vecumnieku novada Domes 2019.gada 24.jūlija sēdes lēmumu Nr.14/2019/285 “Par adresācijas sistēmas datu labošanu Valles pagastā” mainīta nekustamā īpašuma
“[…]”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106, adrese uz: Rīgas iela […], Valle, Valles
pag., Vecumnieku nov., LV-5106.
Dzīvojamā mājā Rīgas iela […] esošais dzīvoklis Nr. […] ir Vecumnieku novada domes
bilancē. Dzīvokļa īpašuma Nr. […] dzīvojamā mājā Rīgas iela […], Vallē, Valles pag., Bauskas
nov. ar kadastra apzīmējumu 32900080252001008 sastāvu veido dzīvoklis ar 38.4 m2 kopējo
platību un dzīvojamās mājas un zemesgabala kopīpašuma 384/7740 domājamās daļas.
2019.gada 22.maijā, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes lēmumu (protokols Nr.8,
7.§ 1.) “Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag. izīrēšanu”, Valles pašvaldības aģentūra
noslēgusi dzīvokļa īres līgumu ar L.Z.
2021.gada 8.septembrī saņemts L.Z., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1424) par iestādei “Vecumnieku novada dome” valdījumā esoša nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr. […], Rīgas iela […], Valle, Valles pag., Bauskas nov. nodošanu
atsavināšanai.
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, sākotnēji ir
nepieciešama dzīvokļa īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma
tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 6. un 8.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma
objektu dzīvokļa īpašumu Nr. […], kadastra apzīmējums 32900080252001008,
daudzdzīvokļu mājā Rīgas iela […], kadastra apzīmējums 32900080252001, Valle, Valles
pag., Bauskas nov.
2. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistam veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoru.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 309 (prot. Nr.6, 74.p.)

Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Misas kūdra
6”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā
uz Bauskas novada pašvaldības vārda
Nekustamais īpašums “Misas kūdra 6”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
kadastra numurs 40940090166, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
40940090166, 1191 m2 platībā un 3 stāvu dzīvojamā ēka ar 12 dzīvokļiem, 1999.gada 14.maijā
nostiprināts zemesgrāmatā uz Vecumnieku pagasta padomes vārda, Vecumnieku pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.530.
Dzīvojamā mājā “Misas kūdra 6” esošais dzīvoklis Nr. […] ir Vecumnieku novada domes
bilancē. Dzīvokļa īpašumu Nr. […] dzīvojamā mājā “Misas kūdra 6”, Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov., ar kadastra apzīmējumu 40940090166001010 sastāvu veido dzīvoklis ar 48,1 m2
kopējo platību un dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 4810/54260 domājamās daļas.
2016.gada 1.oktobrī Vecumnieku novada dome ar R.O. noslēgusi dzīvojamās telpas Misas
kūdra […] īres līgumu.
2021.gada 28.jūlijā saņemts R.O., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1240) par iestādei “Vecumnieku novada dome” valdījumā esošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr. […], “Misas kūdra 6”, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., nodošanu
atsavināšanai. Pamatojoties uz 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu, atsavināšanas ierosinājumu
paraksta īrnieks vai viņa ģimenes loceklis. 2021.gada 27.septembrī R.O. iesniedza ģimenes locekļu
notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka dzīvokļa īpašumu īpašumā iegūs viņa faktiskā sieva
A.V.
R. O. iesniegumam klāt ir pievienojis dzīvojamās telpas īres līguma kopiju un SIA
“Kūdrinieks” 2021.gada 30.septembrī izdoto izziņu Nr.21 par īres un komunālo parādu neesamību.
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, sākotnēji ir
nepieciešama dzīvokļa īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma
tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma
objektu dzīvokļa īpašumu Nr. […], kadastra apzīmējums 40940090166001010,
daudzdzīvokļu mājā “Misas kūdra 6”, kadastra apzīmējums 40940090166001, Misa,
Vecumnieku pag., Bauskas nov.

2. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistam veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
3. Pēc dzīvokļa Nr. […] īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, iestādes “Vecumnieku
novada dome” Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas
un novērtēšanas komisijai veikt tā novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoru.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 310 (prot. Nr. 6, 75.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts V.M., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1667) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “Misas kūdra 1” – 11, Misa, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot V.M. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.M. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 66,5
2
m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniekam V.M. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar V.M., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
7,91 EUR (septiņi euro un 91 cents) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ. Nr. 53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar V.M.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 311 (prot. Nr. 6, 76.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts A.A., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1670) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. A. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība
2
29,7 m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniekam A.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar A. A., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
3,26 EUR (trīs euro un 26 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ. Nr. 53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar A.A.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 312 (prot. Nr. 6, 77.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts A. K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1659) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.K. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 51,4
2
m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniekam A.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar A. K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
5,62 EUR (pieci euro un 62 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ. Nr. 53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar A.K.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 313 (prot. Nr. 6, 78.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts M.K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1673) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot M.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
M. K. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība
2
43,6 m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei M.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar M.K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
4,44 EUR (četri euro un 44 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ.Nr.53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar M. K.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 314 (prot. Nr. 6, 79.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts R.V., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1666) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot R.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
R.V. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 37,8
2
m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei R.V. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar R.V., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
4,15 EUR (četri euro un 15 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ. Nr. 53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar R.V.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 315 (prot. Nr. 6, 80.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts S. K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1672) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “Misas kūdra 1” – 1, Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot S.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S. K. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 66
2
m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei S.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekam rakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres līgumu
ar S.K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
7,28 EUR (septiņi euro un 28 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ.Nr.53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar S.K.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 316 (prot. Nr. 6, 81.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts R.D., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1668) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot R.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
R. D. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība
2
46,2 m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniekam R.D. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar R.D., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
4,68 EUR (četri euro un 68 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ.Nr.53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar R.D.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 317 (prot. Nr. 6, 82.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts A.V., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1671) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. V. īrē dzīvojamo telpu “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība
2
46,7 m , saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei A.V. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar A.V., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
5,12 EUR (pieci euro un 12 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Kūdrinieks”, reģ. Nr. 53603009371, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas “[…]” – […], Misa, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar A.V.,
personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 318 (prot. Nr. 6, 83.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 8.oktobrī saņemts J. Z., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1648) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov. un
ar dzīvokli saistītās palīgēkas – malkas šķūnīša, platība 30,9 m2, īres līgumu.
Izskatot J.Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
J.Z. īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov., platība 32,1 m2 un ar
dzīvokli saistīto palīgēku – malkas šķūnīti, platība 30,9 m2, saskaņā ar 2015.gada 3.novembrī
noslēgto dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas īres līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]”
- […], Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās palīgēkas īres līguma termiņš beigsies
2021.gada 31.oktobrī.
Īrniekam J.Z. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās
palīgēkas – malkas šķūnīša īres līgumu ar J.Z., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās
palīgēkas – malkas šķūnīša īres maksu 1,73 EUR (viens euro un 73 centi) saskaņā ar
Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistītās palīgēkas – malkas šķūnīša īres līgumu ar J. Z., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās palīgēkas
– malkas šķūnīša īres līgumu ar J.Z., personas kods […], slēgt Bauskas novada pašvaldības
iestādes "Vecumnieku novada dome" izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 319 (prot. Nr. 6, 84.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pagastā izīrēšanu
2021.gada 16.septembrī saņemts M.B., p.k. […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]” – […],
Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., iesniegums (reģ. Nr.3-12/2021/1475), kurā viņš lūdz izīrēt
brīvo pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu “[…]”-[…], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. M.B.
dzīvojamā telpa “[…]” – […], Stelpē nav apkurināma.
M.B., pamatojoties uz Vecumnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 „ Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā”, ir reģistrēts palīdzības
saņemšanas reģistrā – palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu.
Neizīrētā dzīvojamā telpa “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag. atrodas otrajā stāvā, sastāv no
vienas istabas, platība – 15,6 m2.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas
paredz, ka izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz kādu
termiņu slēdzams īres līgums; 24. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
Dzīvojamās telpas īres likuma 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz
noteiktu termiņu, un Vecumnieku novada domes 21.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā”,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt M.B., personas kods […], dzīvojamo telpu “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas
nov., platība – 15,6 m2.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag, Bauskas nov. īres līgumu ar
M.B., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., īres maksu 1,40
EUR (viens euro un 40 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”. Papildus
īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvokļa lietošanu (aukstais
ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu
izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvokļa īres līgumā (elektrība, televīzija, internets u.c.),
īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" Attīstības
plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar M.B., personas kods
[…].

5. Dzīvojamās telpas “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar M.B.,
personas kods […], slēgt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
izpilddirektoram.
6. Izslēgt M.B., personas kods […], no reģistra palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 320 (prot. Nr.6, 85.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts R.J., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1576) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas
nov. un ar dzīvokli saistīto palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamo daļu īres
līgumu.
Izskatot R.J. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
R.J. īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov., platība 33,5 m2,
un ar dzīvokli saistīto palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamās daļas, saskaņā
ar 2012.gada 25.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres
līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku domājamās daļas īres līguma termiņš beigsies 2021.gada 31.oktobrī.
Īrniekam R.J. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamās daļas īres līgumu ar
R.J., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamās daļas īres maksu 1,68
EUR (viens euro un 68 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamās daļas īres
līgumu ar R. J., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku – malkas šķūnīša, kūts, pagraba un klēts domājamās daļas īres līgumu ar R.J.,
personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Mačeks
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Nr. 321 (prot. Nr. 6, 86.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 6.oktobrī saņemts A.L., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1617) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas
nov. un ar dzīvokli saistītās palīgēkas daļas – malkas šķūnīša īres līgumu.
Izskatot A.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.L. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., platība
2
39,4 m un un ar dzīvokli saistīto palīgēkas daļu – malkas šķūnīti, platība 4,17 m2, saskaņā ar
2017.gada 30.novembrī noslēgto dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas daļas īres
līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās
palīgēkas daļas īres līguma termiņš beigsies 2021.gada 31.oktobrī.
Īrniecei A.L. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistītās palīgēkas daļas īres līgumu ar A.L., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistītās palīgēkas daļas īres maksu 3,73 EUR (trīs euro un 73 centi) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistītās palīgēkas daļas īres līgumu ar A.L., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistītās
palīgēkas daļas īres līgumu ar A.L., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 322 (prot. Nr. 6, 87.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 29.septembrī saņemts S.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1559) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Mēmele, Skaistkalnes pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot S.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S.S. īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., platība 54,3
2
m , saskaņā ar 2016.gada 31.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
31.augustā.
Īrniecei S.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar S.S., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres maksu
3,10 EUR (trīs euro un 10 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" nekustamā īpašuma
speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mēmele,
Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar S.S., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar S.S.,
personas kods […], slēgt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 323 (prot. Nr. 6, 88.p.)

Par dzīvojamās telpas Bauskas iela […], Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 29.septembrī saņemts I.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1555) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas
(saimniecības ēka) daļas Bauskas ielā […], Bārbelē, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot I.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I. P. ģimene īrē dzīvojamo telpu Bauskas iela […], Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.,
platība 71,6 m2, un ar dzīvokli saistīto palīgēkas – saimniecības ēkas daļu, platība 31,1 m2, saskaņā
ar 2010.gada 11.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas un ar dzīvokli
saistītās palīgēkas daļas Bauskas ielā […], Bārbelē, Bārbeles pag., Bauskas nov., īres līguma
termiņš beidzās 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei I.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,

1.

2.

3.

4.

Bauskas novada dome nolemj:
Noslēgt dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas – saimniecības ēkas daļas
Bauskas ielā […], Bārbelē, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar I.P., personas kods
[…], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
Noteikt dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas – saimniecības ēkas daļas
Bauskas ielā […], Bārbelē, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres maksu 10,93 EUR (desmit euro
un 93 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par
Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" Attīstības
plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās
telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas daļas Bauskas ielā […], Bārbelē, Bārbeles pag.,
Bauskas nov. īres līgumu ar I. P., personas kods […].
Dzīvojamās telpas un ar dzīvokli saistītās palīgēkas – saimniecības ēkas daļas Bauskas ielā
[…], Bārbelē, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar I.P., personas kods […], slēgt
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 324 (prot. Nr.6, 89.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 22.septembrī saņemts V.Ž., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1514) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot V.Ž, iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V. Ž. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov., platība 23,2
2
m , saskaņā ar 2011.gada 3.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniekam V.Ž. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V. Ž.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres maksu 3,97 EUR
(trīs euro un 97 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu
Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…] - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
V.Ž., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V. Ž., personas
kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 325 (prot. Nr. 6, 90.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 7.oktobrī saņemts V.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1626) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot V.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.S. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov., platība 44,5
2
m , saskaņā ar 2014.gada 30.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beigsies 2021.gada 31.oktobrī.
Īrniecei V.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V. S.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres maksu 2,60 EUR
(divi euro un 60 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu
Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
V.S., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V.S., personas
kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 326 (prot. Nr.6, 91.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 30.septembrī saņemts D.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1568) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot D.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
D. S. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov., platība 41 m2,
saskaņā ar 2016.gada 30.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
“[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniecei D.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.S., personas
kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres maksu 5,82 EUR (pieci
euro un 82 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9
„Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" nekustamā īpašuma
speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas
nov. īres līgumu ar D.S., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.S., personas kods
[…], slēgt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 327 (prot. Nr. 6, 92.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 30.septembrī saņemts R.G., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1569) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Kurmene, Kurmenes pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot R.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
R. G. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.,
platība 20,8 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš
beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniecei R.G. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar R. G., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres maksu
2,04 EUR (divi euro un 4 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" nekustamā īpašuma
speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene,
Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar R.G., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar R.G,
personas kods […], slēgt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 328 (prot. Nr. 6, 93.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 6.oktobrī saņemts I.R., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1619) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot I.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.R. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., platība
2
44,0 m , un ar dzīvokli saistītās palīgēkas domājamās daļas no malkas šķūnīša un kūts saskaņā ar
2012.gada 25.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]” - […],
Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniecei I.R. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar I.R., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres maksu 6,25 EUR (seši euro un 25 centi) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar I.R., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku daļu īres līgumu ar I.R., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 329 (prot. Nr. 6, 94.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 6.oktobrī saņemts I.B., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1621) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot I.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., platība
2
52,2 m , un ar dzīvokli saistītās palīgēkas domājamās daļas no malkas šķūnīša un kūts saskaņā ar
2012.gada 25.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]” - […],
Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniekam I.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar I.B., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres maksu 7,41 EUR (septiņi euro un 41 cents) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar I.B., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku daļu īres līgumu ar I.B., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 330 (prot. Nr. 6, 95.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 7.oktobrī saņemts V.G., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1630) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot V.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.G. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.,
platība 43,9 m2, saskaņā ar 2018.gada 16.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei V.G. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar
V.G., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., īres maksu
6,23 EUR (seši euro un 23 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar V.G., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V.G.,
personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 331 (prot. Nr. 6, 96.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 5.oktobrī saņemts A.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1599) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot A.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.P. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.,
platība 47,4 m2, un ar dzīvokli saistītās palīgēkas domājamās daļas no malkas šķūnīša, kūts un
saimniecības ēkas saskaņā ar 2012.gada 21.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 31.augustā.
Īrniecei A.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […] Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar A.P., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres maksu 6,73 EUR (seši euro un 73 centi) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar A. P., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku daļu īres līgumu ar A.P., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 332 (prot. Nr. 6, 97.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 6.oktobrī saņemts M.G., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1620) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot M.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
M.G. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.,
platība 53,4 m2, un ar dzīvokli saistītās palīgēkas domājamās daļas no malkas šķūnīša, kūts un
saimniecības ēkas saskaņā ar 2012.gada 21.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 31.augustā.
Īrniecei M.G. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar M.G., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres maksu 7,58 EUR (septiņi euro un 58 centi) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar M.G., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku daļu īres līgumu ar M.G., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 333 (prot. Nr. 6, 98.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 5.oktobrī saņemts V.K.Č., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1600) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot V.K.Č. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.K.Č. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.,
platība 47,4 m2, un ar dzīvokli saistītās palīgēkas domājamās daļas no malkas šķūnīša, kūts un
saimniecības ēkas saskaņā ar 2018.gada 5.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei V.K.Č. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar V.K.Č., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada
31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli
saistīto palīgēku daļu īres maksu 6,73 EUR (seši euro un 73 centi) saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” -[…], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar
dzīvokli saistīto palīgēku daļu īres līgumu ar V.K.Č., personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. un ar dzīvokli saistīto
palīgēku daļu īres līgumu ar V.K.Č., personas kods […], slēgt iestādes “Vecumnieku novada
dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 334 (prot. Nr. 6, 99.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 6.oktobrī saņemts D.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1618) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot D.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.S. ģimene īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov., platība 19,8 m2,
saskaņā ar 2019.gada 2.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas “[…]”
- […], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei D.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.S.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov. īres maksu 22,70 EUR
(divdesmit divi euro un 70 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot iestādes “Vecumnieku novada dome” nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša
laikā sagatavot dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.S.,
personas kods […].
4. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar D.S., personas kods
[…], slēgt iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 335 (prot. Nr. 6, 100.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Taurkalne, Valles pagastā izīrēšanu
Vecumnieku novada domē 2021.gada 4.oktobrī saņemts V.G., p.k. […], deklarētā
dzīvesvieta: “[…]” – […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1582), kurā viņš lūdz izīrēt brīvo pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu “[…]”-[…],
Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.
V.G., pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 „ Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā”, ir reģistrēts palīdzības
saņemšanas reģistrā – palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu.
Neizīrētā dzīvojamā telpa “[…]” – […], Taurkalnē, Valles pagastā atrodas otrajā stāvā,
sastāv no divām istabām ar kopējo platību 45.8 m2.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas
paredz, ka izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz kādu
termiņu slēdzams īres līgums, 24. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā,
Dzīvojamās telpas īres likuma 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz
noteiktu termiņu, un Vecumnieku novada Domes 21.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā”, kas nosaka, ka
pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
personām, kuras vēlas pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku vai
lielāku dzīvojamo telpu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt V.G., personas kods […], dzīvojamo telpu “[…]”-[…], Taurkalne, Valles pag., Bauskas
nov., kopējā platība – 45,8 m2.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]”-[…], Taurkalnē, Valles pag, Bauskas nov. īres līgumu ar
V.G., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]”- […], Taurkalnē, Valles pag., Bauskas nov. īres maksu 6,50
EUR (seši euro un 50 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”. Papildus
īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvokļa lietošanu (aukstais
ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu
izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvokļa īres līgumā (elektrība, televīzija, internets u.c.),
īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam.
4. Iestādes “Vecumnieku novada dome” izpilddirektorei viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās
telpas “[…]” – […], Taurkalnē, Valles pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V.G., personas kods
[…].

5. Izslēgt V. G. no reģistra palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 336 (prot. Nr. 6, 101.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…]” – […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 7.oktobrī saņemts S.K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1638) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot S.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S.K. īrē dzīvojamo telpu “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība
2
38 m , saskaņā ar 2014.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzās
2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei S.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,

1.
2.

3.

4.

5.

Bauskas novada dome nolemj:
Noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar S.K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30.septembrim.
Noteikt dzīvojamās telpas “[…] - […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
22,48 EUR (divdesmit divi euro un 48 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome" Attīstības
plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei viena mēneša laikā sagatavot dzīvojamās
telpas “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag. īres līgumu ar S. K., personas kods […].
Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Piebalgas, Vecumnieku pag., īres līgumu ar S.K., personas
kods […], slēgt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
izpilddirektoram.
Atļaut SIA „Mūsu saimnieks” slēgt dzīvojamās telpas “[…]” – […], Piebalgas, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. pakalpojumu līgumu ar S.K., personas kods […], līdz 2024.gada
30.septembrim.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 337 (prot. Nr.6, 102.p.)

Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 23.septembrī saņemts A.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1517) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. P. ģimene īrē dzīvojamo telpu Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov., platība 88 m2, saskaņā ar 2016.gada 1.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 2.septembrī.
Īrniekam A.P.nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A.P., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 18,34 EUR (astoņpadsmit euro un 34 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.P., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 338 (prot. Nr. 6, 103.p.)

Par dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 14.septembrī saņemts R.K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1466) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot R.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
R.K. ģimene īrē dzīvojamo telpu Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 51,0 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei R.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds, ko apliecina SIA “Mūsu saimnieks” 2021.gada 20.septembrī izsniegtā
izziņa Nr.124 par R.K. īres un komunālajiem maksājumiem.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums, 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku, 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līgumu ar R.K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Kalna iela […] Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
īres maksu 12,17 EUR (divpadsmit euro un 17 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar R.K., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 339 (prot. Nr. 6, 104.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 24.septembrī saņemts M.L., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1524) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot M.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
M. L. ģimene īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 44,89 m2,
saskaņā ar 2016.gada 21.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
[…], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 20.septembrī.
Īrniecei M.L. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar M. L.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres maksu 4,67 EUR (četri
euro un 67 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9
„Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar M.L., personas kods
[…].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 340 (prot. Nr. 6, 105.p.)

Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 14.septembrī saņemts A.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1463) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.P. īrē dzīvojamo telpu Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 33,1 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 2.septembrī.
Īrniekam A.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līgumu ar A.P., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 7,39 EUR (septiņi euro un 39 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.P., personas kods […].

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 341 (prot. Nr. 6, 106.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 13.septembrī saņemts D.A., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1455) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela 29A – 15, Vecumnieki,
Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot D.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.A. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 37,25 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei D.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar D.A., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 5,63 EUR (pieci euro un 63 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar D.A., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 342 (prot. Nr. 6, 107.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 13.septembrī saņemts A.A., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1456) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.A. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 37,38 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniekam A.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A.A., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres
maksu 5,65 EUR (pieci euro un 65 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.A., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 343 (prot. Nr. 6, 108.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts Ā.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1546) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot Ā.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ā.S. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 20,35 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei Ā.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar Ā.S., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 2,81 EUR (divi euro un 81 cents) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar Ā.S., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 344 (prot. Nr. 6, 109.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts G.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1547) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot G.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
G.P. īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 38,75 m2, saskaņā
ar 2016.gada 22.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas “[…],
Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 20.septembrī.
Īrniecei G.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar G.P., personas
kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu 6,42 EUR (seši
euro un 42 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9
„Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar G.P., personas kods
[…].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 345 (prot. Nr. 6, 110.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts A.B., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1548) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot A.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.B. īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 44,32 m2, saskaņā
ar 2016.gada 21.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas […],
Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 20.septembrī.
Īrniekam A.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.B.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu 4,28 EUR (četri
euro un 28 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9
„Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar A.B., personas kods
[…].

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 346 (prot. Nr. 6, 111.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 30.septembrī saņemts I.B.E., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1566) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot I.B.E. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B.E. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 19,91 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei I.B.E. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar I.B.E., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 2,75 EUR (divi euro un 75 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar I.B.E., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 347 (prot. Nr. 6, 112.p.)

Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 30.septembrī saņemts D.R., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1571) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot D.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.R. īrē dzīvojamo telpu Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 39,08 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei D.R. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar D.R., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 9,45 EUR (deviņi euro un 45 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar D.R., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 348 (prot. Nr. 6, 113.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 30.septembrī saņemts Z.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1573) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot Z.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Z.S. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 42,79 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei Z.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar Z.S., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 5,40 EUR (pieci euro un 40 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar Z.S., personas kods […].

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 349 (prot. Nr. 6, 114.p.)

Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts G.G., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1587) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot G.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
G.G. īrē dzīvojamo telpu Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 67 m2, saskaņā ar 2014.gada 31.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās
telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 2.septembrī.
Īrniecei G.G. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar G.G., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 14,12 EUR (četrpadsmit euro un 12 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar G.G., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 350 (prot. Nr. 6, 115.p.)

Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts S.N., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1586) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot S.N. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S.N. īrē dzīvojamo telpu Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 57,9 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 2.septembrī.
Īrniecei S.N. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar S.N., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 16,15 EUR (sešpadsmit euro un 15 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar S.N., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 351 (prot. Nr. 6, 116.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts A.S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1590) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.S. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 20,22 m2, saskaņā ar 2020.gada 27.novembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beigsies 2021.gada 26.novembrī.
Īrniecei A.S. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A.S., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30.novembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 2,78 EUR (divi euro un 78 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.S., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 352 (prot. Nr. 6, 117.p.)

Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts V.K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1588) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot V.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.K. īrē dzīvojamo telpu Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 67,6 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniekam V.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar V.K., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 16,51 EUR (sešpadsmit euro un 51 cents) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar V.K., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 28.oktobrī

Nr. 353 (prot. Nr. 6, 118.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 4.oktobrī saņemts A.L., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1577) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.L. īrē dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 20,22 m2, saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniekam A.L. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A. L., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 2,78 EUR (divi euro un 78 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.L., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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2021.gada 28.oktobrī

Nr. 354 (prot. Nr. 6, 119.p.)

Par dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līguma noslēgšanu
2021.gada 7.oktobrī saņemts Osvalda Kozlovska, personas kods 210547-12074,
iesniegums (reģ. Nr. 3-12/2021/1527) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” - 4,
Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot O.Kozlovska iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Osvalds Kozlovskis īrē dzīvojamo telpu „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag., Bauskas
nov., platība 31,25 m2, saskaņā ar 2019.gada 1.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš
beidzies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniekam O.Kozlovskim nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar Osvaldu Kozlovski, personas kods 210547-12074, uz laiku līdz 2024.gada 31. oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu
10,55 EUR (desmit euro un 55 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada
22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas „Mazrempji 2” – 4, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar Osvaldu
Kozlovski, personas kods 210547-12074.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 355 (prot. Nr. 6, 120.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts A.I., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1542) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot A.I. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.I. ģimene īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 23.41 m2,
saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
[…], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei A.I. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A. I., personas
kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu 7,89 EUR
(septiņi euro un 89 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.I., personas kods
[…].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 356 (prot. Nr. 6, 121.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts A. I., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1543) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot A.I.iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.I. ģimene īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 23,4 m2,
saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
[…], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei A.I. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums; 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A. I., personas
kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres maksu 7,99 EUR
(septiņi euro un 99 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.I., personas kods
[…].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 357 (prot. Nr. 6, 122.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
2021.gada 28.septembrī saņemts S.B., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 313/2021/1544) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Izskatot S.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S. B. ģimene īrē dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pag., Bauskas nov., platība 31,82 m2, saskaņā
ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas […],
Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
30.septembrī.
Īrniecei S.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums, 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku; 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar S.B., personas
kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu 10,72 EUR
(desmit euro un 72 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu ar S.B., personas kods
[…].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 358 (prot. Nr. 6, 123.p.)

Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 21.septembrī saņemts L.P., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1501) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot L.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
L.P. ģimene īrē dzīvojamo telpu Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
platība 68,33 m2, saskaņā ar 2016.gada 1.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
Dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņš beidzies 2021.gada 2.septembrī.
Īrniecei L.P. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas
pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, bet apakšīrniekamrakstveida noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums, 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku, 17.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka īrnieka pienākumu
atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, izņemot gadījumu,
kad īrnieks par šīs telpas turpmāku lietošanu noslēdzis jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu vai
tiesa ir apmierinājusi īrnieka pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres līgumu ar L.P., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 31.oktobrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
īres maksu 13,03 EUR (trīspadsmit euro un 3 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksu”.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar L.P., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Nr. 359 (prot. Nr. 6, 124.p.)

Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu
2021.gada 16.septembrī saņemts E.J., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1476) par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu sakarā ar
dzīvesvietas maiņu, sākot ar 2021.gada 15.oktobri.
E.J. nav parādu par dzīvojamās telpas īri, apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem.
Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pantu, kurā noteikts,
ka īrniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma, un likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldībai jāveic tai piederošo
vai tās nomāto dzīvojamo telpu vienotā uzskaite,
Bauskas novada dome nolemj:
1. SIA “Mūsu saimnieks” izbeigt dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā
īres līgumu ar E.J., personas kods […], ar 2021.gada 15.oktobri.
2. Iekļaut dzīvojamo telpu […], Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā pašvaldībai piederošo
neizīrēto dzīvojamo telpu vienotajā uzskaitē.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

