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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 137 (prot. Nr.5, 2.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija"
vadītāja iecelšanu amatā
Ar Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu Nr. 4 (prot. Nr.1, 3.p.) “Par Bauskas
novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu” apstiprināti Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1
“Bauskas novada pašvaldības nolikums”.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikuma 9. un 13. punktu Bauskas novada
administrācija ir domes izveidota iestāde, kas nodrošina pašvaldības centrālās administrācijas
funkciju izpildi un to vada iestādes vadītājs.
Uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” vadītāja amata
vakanci ar domes priekšsēdētāja 2021.gada 1.septembra rīkojumu Nr.2021/3-7/115 “Par iekšēja
konkursa izsludināšanu uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija”
vadītāja amatu”” tika izsludināts iekšējs konkurss Bauskas novada pašvaldības iestāžu
darbiniekiem. 2021.gada 10.septembrī noslēdzās pieteikumu iesniegšana. Pieteikumu izvērtēšanas
komisija, izvērtējot amata pretendentu atbilstību Bauskas novada administrācijas vadītāja amatam,
par atbilstošāko atzina Edgara Paiča kandidatūru.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 69.panta
pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Iecelt Edgaru Paiču, p.k. […], Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada
administrācija” vadītāja amatā ar 2021.gada 1.oktobri.
2. Noteikt iestādes “Bauskas novada administrācija” vadītājam mēnešalgu 2264 EUR (divi
tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro).
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 138 (prot. Nr.5, 3.p.)

Par Māras Vilciņas-Rugājas iecelšanu Iecavas Mūzikas un māksla skolas
direktora amatā
2021. gada 29. jūlijā Bauskas novada dome (turpmāk – dome) pieņēma lēmumu Nr. 73
“Par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktores Zanes Andžānes atbrīvošanu no amata” (prot.
Nr.3, 59.p.), ar kuru tika nolemts atbrīvot Zani Andžāni no Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
direktora amata 2021. gada 1. septembrī.
Ņemot vērā minēto lēmumu, dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu Nr. 84 “Par
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata pretendentu atlases komisijas izveidošanu un
nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 12.p.). Ar minēto lēmumu tika nolemts: apstiprināt
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums),
kā arī apstiprināt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata pretendentu atlases
komisiju (turpmāk – komisija).
Atklāts konkurss uz vakanto amatu tika izsludināts no 2021. gada 26. augusta līdz 15.
septembrim. Minētajā termiņā uz atklāto konkursu pieteicās trīs pretendenti.
Atbilstoši nolikuma 4.2. apakšpunktam pirmajā kārtā komisija vērtēja pretendentu
atbilstību Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 5. punkta nosacījumiem.
Savukārt, atbilstoši konkursa nolikuma 4.3., 4.6. un 4.7. apakšpunktam, 2021. gada 22.
septembrī notika atlases konkursa otrā kārta (intervijas ar pretendentiem), kas izturēja atlases
pirmo kārtu. Pretendenti intervijās īsi raksturoja savu līdzšinējo darbību un nākotnes plānus,
prezentēja izglītības iestādes attīstības redzējumu, atbildēja uz komisijas locekļu jautājumiem,
kuros bija ietverti jautājumi par vispārējo kompetenču novērtēšanu atbilstoši novērtēšanas
metodikai.
Ņemot vērā konkursa pirmās un otrās kārtas rezultātus, komisija uz domes sēdi virza
Māras Vilciņas-Rugājas kandidatūru lēmuma pieņemšanai par iecelšanu Iecavas Mūzikas un
māksla skolas direktora amatā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā un
atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā speciālo izglītības
iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Iecelt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā Māru Vilciņu-Rugāju, personas
kods […], ar 2021. gada 4. oktobri.

2. Māra Vilciņa-Rugāja tiek pieņemta darbā, noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku,
paredzot pārbaudes laiku - 3 mēneši.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada pašvaldības administrācija”
vadītājam Mārtiņam Veinbergam nodrošināt ar Māru Vilciņu-Rugāju darba tiesisko
attiecību uzsākšanu saistīto dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu, lietu un dokumentu
nodošanu un pieņemšanu.
4. Kontroli par domes lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 139 (prot. Nr.5, 4.p.)

Par Bauskas novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu
Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk - likums)
1.panta pirmā daļa noteic, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai katrā valstspilsētas pašvaldībā
un novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu
komisija un novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7 - 15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas
locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Atbilstoši minētā likuma 2. panta pirmajai daļai vēlēšanu
komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.
Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu
komisiju. Likuma 5. panta pirmā daļa noteic, ka vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos
vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes
ievēlēšanas.
Bauskas novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma „Par Bauskas novada Vēlēšanu
komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu” 1.punktā noteikts, ka Bauskas
novada Vēlēšanu komisiju sastāvā ir septiņi komisijas locekļi. Lēmuma 2.punktā noteikts, ka
Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2021.gada
15.septembrim.
Līdz Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņam 2021.gada 15.septembrim
saņemti 10 pieteikumi, no kuriem viens neatbilst likuma 7.panta pirmajai daļai – nav norādīts
izvirzītājs.
No desmit pieteikumiem viens pieteikums ir uz Bauskas novada Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amatu, bet deviņi pieteikumi ir uz Bauskas novada Vēlēšanu komisijas locekļu
amatiem.
Likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai
nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu sarakstā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Pašvaldības
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,
10. panta otro un trešo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
1.1.

Izveidot Bauskas novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
Juris Gailis, personas kods […].

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

komisijas locekļi:
Kristīne Brūvele, personas kods […];
Līga Kausiniece, personas kods […];
Tālrīts Krastiņš, personas kods […];

1.2.4. Inguna Paegle, personas kods […];
1.2.5. Māris Plēsnieks, personas kods […];
1.2.6. Dace Šileika, personas kods […].
2.

Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai par vēlēšanu komisijas
izveidošanu un sastāvu piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas paziņot
Centrālajai vēlēšanu komisijai, paziņojumā par katru komisijas locekli norādot
informāciju, kas sniegta kandidāta pieteikumā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 140 (prot. Nr. 5, 5.p.)

Par goda nosaukuma “Iecavas Goda pilsonis” piešķiršanu
2021. gada 22. septembrī Apbalvojuma komisija, atbilstoši Iecavas pilsētas un pagasta
apbalvojumu nolikumam, izskatīja Baibas Gāgas pieteikumu par goda nosaukuma “Iecavas Goda
pilsonis” piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādes ‘’Iecavas novada pašvaldības
administrācija’’ Finanšu nodaļas vadītājai Indrai Latvietei – par izciliem un ilgstošiem
nopelniem Iecavas novada labā un ieguldījumu pašvaldības saimnieciskās jomas attīstībā.
Apbalvojuma komisija, izvērtējot Indras Latvietes atbilstību nolikuma prasībām, nolēma
virzīt uz domi Indras Latvietes kandidatūru, lēmuma pieņemšanai par goda nosaukuma “Iecavas
Goda pilsonis” piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Iecavas
pilsētas un pagasta apbalvojumu nolikuma 6., 13. un 14. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt goda nosaukumu “Iecavas Goda pilsonis” 2021. gadā Indrai Latvietei – par
izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā un ieguldījumu pašvaldības
saimnieciskās jomas attīstībā.
2. Goda nosaukuma ieguvējai piešķirt zelta Goda zīmi, naudas balvu 750 EUR (septiņi simti
piecdesmit euro), pasniegt Goda rakstu un ziedus.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 141 (prot. Nr. 5, 6.p.)

Par goda nosaukuma “Iecavas Gada cilvēks” piešķiršanu
2021. gada 22. septembrī Apbalvojuma komisija, atbilstoši Iecavas pilsētas un pagasta
apbalvojumu nolikumam, izskatīja Ilonas Grīnbergas pieteikumu par goda nosaukuma “Iecavas
Gada cilvēks” piešķiršanu Iecavas vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā jomā Daigai
Skujai – par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas skolas vides veidošanā un aktīvu darbu Eiropas
Savienības projektos.
Tāpat Apbalvojuma komisija izskatīja Lienītes Ludriķes, Evelīnas Daškevičas un Māra
Ozoliņa pieteikumu par goda nosaukuma “Iecavas Gada cilvēks” piešķiršanu Iecavas novada
sporta skolas “Dartija” direktorei Baibai Gāgai – par ilgstošu priekšzīmīgu darbu, vadot
profesionālās ievirzes izglītības iestādi, un panākumiem galda tenisa treneres darbā.
Apbalvojuma komisija, izvērtējot pieteikto kandidātu atbilstību nolikuma prasībām,
nolēma virzīt uz domi iesniegtās kandidatūras, lēmuma pieņemšanai par goda nosaukuma
“Iecavas Gada cilvēks” piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Iecavas
pilsētas un pagasta apbalvojumu nolikuma 7. un 18. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt goda nosaukumu “Iecavas Gada cilvēks” 2021. gadā:
1.1. Daigai Skujai – par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas skolas vides veidošanā un
aktīvu darbu Eiropas Savienības projektos;
1.2. Baibai Gāgai – par ilgstošu priekšzīmīgu darbu, vadot profesionālās ievirzes
izglītības iestādi, un panākumiem galda tenisa treneres darbā.
2. Goda nosaukuma ieguvējiem pasniegt naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) katrai
nominācijai, Goda zīmi, apliecību un ziedus.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 142 (prot. Nr.5, 7.p.)

Par Goda raksta piešķiršanu Jurinai Bergai un Pārslai Dredželei
2021. gada 22. septembrī Apbalvojuma komisija, atbilstoši Iecavas pilsētas un pagasta
apbalvojumu nolikumam, izskatīja Līvijas Jansones pieteikumu par goda nosaukuma piešķiršanu
“Iecavas Gada cilvēks” Jurinai Bergai – par iniciatīvu un sabiedrisko aktivitāti.
Apbalvojuma komisija, izvērtējot Jurinas Bergas atbilstību nolikuma prasībām, nolēma
mainīt apbalvojuma veidu un virzīt uz domi Jurinas Bergas kandidatūru, lēmuma pieņemšanai
par Goda raksta piešķiršanu.
Tāpat Apbalvojuma komisija izskatīja Iecavas novada bāriņtiesas locekļu pieteikumu par
Goda raksta piešķiršanu Pārslai Dredželei.
Apbalvojuma komisija, izvērtējot Pārslas Dredželes atbilstību nolikuma prasībām, nolēma
virzīt uz domi Pārslas Dredželes kandidatūru, lēmuma pieņemšanai par Goda raksta piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Iecavas
pilsētas un pagasta apbalvojumu nolikumam 8. un 22. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Goda rakstu:
1.1. bijušajai Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Pārslai Dredželei – par nozīmīgu
ieguldījumu bāriņtiesas prestiža un profesionalitātes celšanā Iecavas novadā un Latvijā;
1.2. Jurinai Bergai – par iniciatīvu, sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu
saimnieciskajā darbā.
2. Apbalvojumā pasniegt Goda rakstu, naudas balvu 150 EUR apmērā un ziedus.
3. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 143 (prot. Nr. 5, 8.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 padomes 2021.gada 22.septembra atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” sociālajai darbiniecei
Inārai Kričalo (personas kods [..]) par ilggadēju personīgu ieguldījumu profesionāla sociālā darba
attīstībā Bauskas novadā.
Pieteikuma iesniedzējs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 144 (prot. Nr.5, 9.p.)

Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
padomes sastāvā
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.septembrī saņemts Vilmas Butules iesniegums,
kurā izteikts lūgums atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
padomes locekles 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:
Atbrīvot 2021.gada 30.septembrī Vilmu Butuli no Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes locekles pienākumu pildīšanas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 145 (prot. Nr. 5, 10.p.)

Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 16.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
Ētikas komisijas locekles Zanes Andžānes iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot viņu no
komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Atbrīvot 2021.gada 30.septembrī Zani Andžāni no Bauskas novada pašvaldības Ētikas
komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 146 (prot. Nr. 5, 11.p.)

Par ieraksta izdarīšanu Ģerboņu reģistrā
Iecavas pagasta ģerboņa redakcija apstiprināta Iecavas pagasta padomes 2001. gada 12.
jūnija sēdē. Tā autore ir māksliniece Ilze Lībiete.
Iecavas pagasta ģerbonis – zilā laukā sudraba šaurais šķērsu krusts, pēdā zelta zvans –
apstiprināts Valsts Heraldikas komisijas 2002. gada 7. maija sēdē.
Iecavas pagasta padome 12.08.2003. pieņēma lēmumu par Iecavas novada izveidošanu ar
01.01.2004.
Pēc Iecavas novada izveidošanas Iecavas pagasta ģerboņa izmantošana vairs nebija
aktuāla.
2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kura
pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Minētā likuma pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un
teritoriālā iedalījuma vienības” nosaka, ka Bauskas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošās
teritoriālā iedalījuma vienības ir Iecavas pagasts (13.8.) un Iecavas pilsēta (13.9.).
Iecavas pagasta kā teritoriālā iedalījuma vienības atjaunošana ir pamats 2002. gada 7.
maijā apstiprinātā Iecavas pagasta ģerboņa atjaunošanai un iekļaušanai Ģerboņu reģistrā. Šādu
kārtību nosaka Ģerboņu likuma 6. panta pirmā daļa, kura nosaka, ka Kultūras ministrija veido,
uztur un papildina Ģerboņu reģistru. Reģistrā iekļauj ģerboņa aprakstu, attēlu, ziņas par tā
īpašnieku (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai
— pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un ģerboņa reģistrācijas datumu.
Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ģerboņa reģistrāciju.
Ģerboņu likuma pārejas noteikumu 1. punkts nosaka, ka ģerboņi, kurus apstiprinājusi
heraldikas komisija līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, viena gada laikā no šā likuma spēkā
stāšanās dienas reģistrējami Ģerboņu reģistrā. Līdz reģistrācijas brīdim uz šiem ģerboņiem un to
īpašniekiem attiecināms šā likuma 7., 8. un 9.pants, kā arī Ministru kabineta 25.07.2006.
noteikumu Nr.609 “Noteikumi par informācijas iekļaušanas, izsniegšanas un aktualizēšanas
kārtību Ģerboņu reģistrā” 2. punkts, kurš nosaka, ka ierakstus reģistrā izdara, pamatojoties uz
lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā un ģerboņa īpašnieka vai tā tiesību un saistību pārņēmēja
iesniegumu.
Valsts Heraldikas komisija 2021. gada 23. augustā ir nosūtījusi Bauskas novada domei
vēstuli Nr. 1133 “Par Iecavas pagasta ģerboņa atjaunošanu”, kurā informē, ka tā ir izskatījusi
Bauskas novada domes 2021. gada 5. jūlija vēstuli Nr. 3-21e/21/643 ar lūgumu atjaunot Iecavas
pagasta ģerboni, kurš apstiprināts 2002. gada 7. maijā, un akceptē to, kā arī lūdz veikt ģerboņa
reģistrāciju Ģerboņu reģistrā. Valsts Heraldikas komisija ir nosūtījusi pašvaldībai failus ar īpaši
digitāli apstrādātiem ģerboņa attēliem.
Pamatojoties uz Ģerboņu likuma 6. panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 1. punktu,
Ministru kabineta 25.07.2006. noteikumu Nr.609 “Noteikumi par informācijas iekļaušanas,
izsniegšanas un aktualizēšanas kārtību Ģerboņu reģistrā” 2. punktu,

Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt iekļaut Ģerboņu reģistrā informāciju par Iecavas pagasta ģerboni.
2. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 135 (prot. Nr. 5, 12.p.)

Par vietējas nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidi
Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 26. augustā saņemts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas aicinājums izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot novada nozīmes
vai vietējas nozīmes valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmākVPVKAC) kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu
valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā.
VPVKAC darbības mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus iegūt
informāciju un praktisku palīdzību valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā. VPVKAC
darbības pamatā ir vienota sistēmiska klientu apkalpošanas politika - viens tīkls, viena pieeja,
vienveidīgs pakalpojuma sniegšanas standarts.
Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 596 “Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””
3.1. apakšpunkts precizē VPVKAC izveides vietu, iekļaujot iespēju izveidot VPVKAC jebkurā
apdzīvotā vietā - pilsētās, valsts pilsētās, novada attīstības centros, pagastos vai citās apdzīvotās
vietās, attiecīgi VPVKAC izvietojot apdzīvotā vietā atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 7. pantam.
Jauna VPVKAC izveides nosacījumi - novada nozīmes vai vietējas nozīmes VPVKAC
izveidošana 2021. gadā un piešķiramais valsts budžeta dotācijas apjoms ietverti Ministru
kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumos Nr. 595 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada
24. marta noteikumos Nr. 184 “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidei””. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs novada
nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei nepārsniedz 70 % no
kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem, bet ne vairāk kā 7 200 euro.
Pašvaldības līdzfinansējums novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei nav mazāks par 30 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
izdevumiem, un pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem sedz ne mazāk par 50 % no vienotā
klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem. Izvērtējot valsts budžeta dotācijas
piešķiršanu, tiks ņemts vērā plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālums līdz tuvākajam
vienotajam klientu apkalpošanas centram pašvaldības administratīvajā teritorijā. Prioritāri
atbalstāmi tie vienotie klientu apkalpošanas centri, kuri ģeogrāfiski izvietoti tālāk viens no otra
attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai teritoriālā iedalījuma vienībā.
Izvērtējot pagastu pārvalžu attālumus līdz tuvākajam vienotajam klientu apkalpošanas
centram, Bauskas novada pašvaldība uzskata par lietderīgu izveidot vietējas nozīmes valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Skaistkalnes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1,
Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Bauskas novadā, nodrošinot Skaistkalnes, Kurmenes,
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Bārbeles, Jaunsaules, Ozolaines iedzīvotājiem iespēju pieteikt valsts un pašvaldības
pakalpojumus vienkopus, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un elD
viedkaršu lasītāju. Attālums no plānotā valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
Skaistkalnē līdz esošajam valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram
Vecumniekos ir 30 km, līdz valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram
Bauskā 35 km.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 „Noteikumi
par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu
un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 3.1. apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt vietējas nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Skaistkalnes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Bauskas
novadā, LV-3924.

2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Kancelejas
vadītājai Līgai Kausiniecei 2021. gada 30. septembrī iesniegt pieteikumu valsts dotācijai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vietējas nozīmes valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Skaistkalnes pagasta pārvaldē.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldībai nodrošināt līdzfinansējumu

16 813,24 euro no Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome” budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Nr. 147 (prot. Nr. 5, 13.p.)

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta
pirmo daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par budžetu un finanšu vadību” un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 18. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 ”Grozījumi Bauskas novada
domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021. gadam”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr.5 ar pielikumiem uz 61 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021. gada 30. septembrī

Nr. ....
(protokols Nr._, _punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.
punktu un 46. panta pirmo daļu, likumu
“Par pašvaldību budžetiem”, likumu
“Par budžetu un finanšu vadību” un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 18.
punktu

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos
60 089 415 euro apmērā, izdevumos 73 464 770 euro apmērā, finansēšanu 13 375 355 euro
apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021.
gadam ieņēmumos 1 442 euro apmērā, izdevumos 123 893 euro apmērā, finansēšanu 122 451
euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021.
gadam uz 1 lp.
2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumu 2021. gadam
atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām uz __ lp.
3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta
ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam uz 1 lp.
4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta
izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un
programmām uz 1 lp.
6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados uz --- lp.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. --“Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” uz --- lp.
Domes priekšsēdētājs

A. Okmanis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. --- "Grozījumi Bauskas novada domes
29.07.2021. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam""

Rādītāju nosaukumi
IEŅĒMUMI - kopā
Ienākuma nodokļi
Iekļauts budžetā saņemtais iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikums (Vecumnieki)
Nekustamā īpašuma nodoklis
Samazinājums par NĪN pārmaksas atmaksu LatRosTrans saskaņā ar Valsts
kases skaidrojumu (Rundāle)
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos (Bauska)
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no demontētā Griķu pamatskolas Dzirnaviņu žoga, kas tika nodots
metāllūžņos
Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas noslēgto līgumu
pirmstermiņa apmaksas rezultātā (Vecumnieki)
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un
budžeta nefinansētu iestāžu transferti

Budžeta
kategoriju kodi

Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Bauska)
Mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Bauska)
Mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (Bauska)

4 154 767
5 697

1.0.0.0.

4.0.0.0.

-

9.0.0.0.

5 697
29 149
29 149
355
355

13.0.0.0.

43 350
350
43 000

17.0.0.0.

Precizēts no Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) saņemamais finansējums
ESF projektam "Atver sirdi Zemgalē!" atbilstoši projekta aktivitāšu
samazinājumam-šogad netiek plānotas atbalsta grupu nodarbības
pieaugušajiem ar garīgā rakstura traucējumiem (Bauska)
Precizēts projekta "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās
iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība" finansējuma uzskaites kods
(Vecumnieki)
Valsts budžeta transferti

Grozījumi (+/-)

56 170

-

18.0.0.0.

7 455

63 625
4 178 088

2 619 898
205 967

476 889

Mērķdotācija speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem - kopā
(Bauska), t.sk.
saimnieciskajiem izdevumiem
pedagogu atlīdzībai

567 930
201 522
366 408

Dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (Bauska)

8 624

IZM mērķdotācija interneta nodrošinājuma uzlabošanai pašvaldību dibinātajās
izglītības iestādēs (IZM 09.09.2021. Nr. BNA/2021/3/29/7 Līgums par
izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu) (Bauska)
Vienreizēja dotācija ATR īstenošanas rezultātā radušos administratīvo
izdevumu līdzfinansēšanai (VRAA 20.08.2021. lēmums Nr.
2/ATR20/2021/1468 “Par pieteikuma valsts vienreizējas dotācijas
piešķiršanai apstiprināšanu”) (Bauska)

7 434

263 644

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Grozījumi (+/-)

Precizēta valsts budžeta mērķdotācija skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā (Iecava)

-

40 976

Precizēta valsts budžeta mērķdotācija skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā (Rundāle)

-

15 209

Finansējums vienreizējām piemaksām profesionālās ievirzes mūzikas,
mākslas un dejas izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem par
papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei
Covid-19 pandēmijas laikā (Rundāle)

-

1 006

Papildu finansējums ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projektam "PROTI un DARI!" (Bauska)
Precizēts finansējums ESF darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" projektam "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs" (Bauska)
Precizēts finansējums ESF darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" projektam "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs" (Iecava)
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros konkursa
"Atbalsts jauniešiem Covid-19 radīto seku mazināšanai" finansējums
projektam "Esmu Es pats" īstenošanai (Iecava)
Precizēts finansējums ESF darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" (Iecava)
Samazināts plānotais finansējums nodarbinātības pasākuma "Algoti
sabiedriskie darbi" īstenošanai sakarā ar finansēšanas kārtības izmaiņām no
01.07.2021. (Iecava)
Samazināts plānotais finansējums nodarbinātības pasākuma "Algoti
sabiedriskie darbi" īstenošanai sakarā ar finansēšanas kārtības izmaiņām no
01.07.2021. (Rundāle)
Precizēts finansējums projektam "Latvijas skolas soma" saskaņā ar Kultūras
ministrijas līgumu Nr. 2.5-11-388 (Bauska)
Precizēts finansējums projektam "Latvijas skolas soma" par periodu līdz
01.07.2021. (Iecava)
Precizēts finansējums projektam "Latvijas skolas soma" par periodu līdz
01.07.2021. (Vecumnieki)
Precizēts finansējums ESF darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" periodam 01.09.2021.-31.12.2021. (Iecava)
LM mērķdotācija par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un
dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu (Bauska)
LM mērķdotācija audžuģimenēm ATR ietvaros (Bauska)
LM sociālai rehabilitācijai ATR ietvaros (Bauska)

9 000

14 525

-

495

9 975

8 388

-

10 513

-

11 152
6 303
84
68

20 059

165
1 080
2 193

LM kompensācija par ģimenes asistentu iesaisti ESF pilotprojektā
9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
ietvaros atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam (Bauska)
LM finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai (Bauska)
Precizēta valsts budžeta mērķdotācija no Labklājības ministrijas
pabalstiem krīzes situācijā Covid-19 pandēmijas laikā (Rundāle)

-

6 900

Precizēts ES Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.2(KA2) skolu
apmaiņas partnerības projekta finansējums (Rundāle)

-

2 222

Precizēts projekta "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas
sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība" finansējuma
uzskaites kods (Vecumnieki)

-

63 625

Iekļauts budžetā saņemtais iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (Vecumnieki)
Palielināts finansējums LAD programmai "Skolas piens" (Vecumnieki)

13 277
69 600

24 706
508

2

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums interneta pakalpojuma
nodrošināšanai pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un
speciālās izglītības iestādēm par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa
līdz 2021. gada 30. jūnijam (Vecumnieki)
Pašvaldību budžetu transferti
Precizēti ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (Bauska)

19.0.0.0.

Grozījumi (+/-)

-

131
131 483
16 977

Precizēti ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (Iecava)

-

19 950

Precizēti ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (Vecumnieki)

-

34 745

-

67 347

-

26 418
31 739

-

355

Precizēti ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (Rundāle)
Precizēts ieņēmumu par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs kods
atbilstoši Finanšu ministrijas skaidrojumam par klasifikāciju piemērošanu
norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (Vecumnieki)
Iestādes ieņēmumi
Bauskas novada administrācijai ieņēmumu precizējums Dzimtsarakstu
nodaļas sniegto pakalpojumu apjomā
Bauskas Centrālās Bibliotēkas pašu ieņēmumu palielinājums par mācību
prakses nodrošināšanu, saskaņā ar noslēgto līgumu ar LDDK SAM
8.5.1.0/16/100

21.0.0.0.

767

Bauskas muzejam precizēti savstarpēji ieņēmumi starp pašvaldības iestādēm
Bauskas Kultūras centra maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums biļešu realizācijas ieņēmumu samazinājums notikumu pagalmā "Pulsēta" un
citos pasākumos, kuri nenotika ārkārtas situācijas noteikto ierobežojumu dēļ
Codes pagasta pārvaldei maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums par
komunālajiem pakalpojumiem
Gailīšu pagasta pārvaldei precizēti ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem
starp pašvaldības iestādēm
Codes pagasta pamatskolai maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums par
patērēto ūdeni un kanalizāciju attālināto mācību laikā
Rundāles novada domei maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums
Precizēts ieņēmumu par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs kods
atbilstoši Finanšu ministrijas skaidrojumam par klasifikāciju piemērošanu
norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (Vecumnieki)
Valles pamatskolas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums - vasaras
nometnes - ēdināšanas un internāta telpu nomas maksa
Pansionātam "Atvasara" ieņēmumu par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādē palielinājums - maksas klientu skaita pieaugums
IZDEVUMI - kopā
BAUSKA - kopā
Bauskas novada administrācija-kopā
1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība
01.000
Deputātu atlīdzībai, pārdale no iestādēm "Iecavas novada pašvaldības
administrācija", "Rundāles novada dome" un "Vecumnieku novada dome"
Saskaņā ar 13.08.2021. noslēgto līgumu Nr. BNA 2021/50 Revidentu
pakalpojumu sniegšana, avansa maksājums par 2021.gada pārskata revīziju
nav paredzēts
1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros
Atlaišanas pabalstiem un darba devēja VSAOI
Jaunā novada teritorijas apzīmējošo ceļa zīmju uzstādīšanas izdevumiem
Programmatūru un e-pasta pakalpojumu savienošanai (izpildītājs SIA "ZZ
dats", darba uzdevums pie darījuma Nr. BNADM/2021/72)
1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa

-

65

-

13 732
1 210

-

180

-

800
5 476

26 418
8 000
5 000
4 782 717
2 770 093
651 482
57 164
61 025

01.000

01.000

-

3 861
263 644
61 661
7 463
194 520
1 500
3

Rādītāju nosaukumi
Precizēti izdevumi apbalvojumiem starp pašvaldības iestādēm
1.1.2 Budžeta parāda darījumi
Ekonomija VK aizņēmumu apkalpošanas un procentu maksājumos
1.1.4.Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana
Vēlēšanu procesa nodrošināšanai nepieciešamo saimniecības materiālu
apjoms bija nepieciešamas mazāks nekā sākotnēji plānots
1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Domes sēžu zāles aprīkošanai, pārdale no iestādes "Vecumnieku novada
dome"

Budžeta
kategoriju kodi
01.000
01.000

Grozījumi (+/-)
-

1 500
11 500
11 500
3 595

-

3 595
24 644

04.000

1 350

Interneta nodrošinājuma uzlabošanai pašvaldību dibinātajās izglītības iestādēs
no valsts budžeta finansējuma (IZM 09.09.2021. Nr. BNA/2021/3/29/7
Līgums par izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu)
1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts
“Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska"
04.000
Atbilstoši projekta aktivitāšu plānam un laika grafikam precizēti projekta
izdevumi. Finansēšanas avots: Valsts kases aizdevums (27.08.2021. VK
aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/510)
1.4.10.10 Investīciju projekts “Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija”
04.000
Projekta izdevumi būvdarbiem, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, t.sk. pa
finansēšanas avotiem: 10 648 EUR pašvaldības līdzfinansējums; 208435 EUR
Valsts kases aizdevums (27.08.2021. VK aizdevuma līgums Nr.
A2/1/21/511)
1.6.8 Autotransports
06.000
Attālināto mācību laikā Covid-19 dēļ nenotika skolēnu pārvadājumi. Līdz ar
to ir radusies ekonomija EKK 1000 “Atlīdzība” autobusa šoferu atlīdzībai
plānotajos izdevumos, kas tiek novirzīta projekta “Mēmeles gaisa tiltiņa
rekonstrukcija” līdzfinansēšanai (autoruzraudzībai, būvuzraudzībai,
projektēšanai) 10 648 EUR (pamats: 29.07.2021. domes lēmums “Par
aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Mēmeles gaisa tiltiņa
rekonstrukcija” īstenošanai”).
1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, JPAS/RV
3.1.1
Precizēti izdevumi par savstarpējiem darījumiem starp pašvaldības iestādēm
1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB
modernizācija
PII bērnudārza "Lācītis" pārbūves būvprojekta izstrāde saskaņā ar līgumu Nr.
BNA 2021/33 “Uzvaras pamatskolas struktūrvienības “Lācītis” pārbūves
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” paredzēta 240 kalendāro dienu
laikā. Līdz ar to maksājumi būs veicami 2022. gadā.
1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Precizēti norēķini par citu novadu izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem periodam septembris-decembris
1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "PROTI un DARI!"
Izdevumu palielinājums sakarā ar projekta pagarinājumu (līdz 31.03.2022.)
un papildu finansējuma piešķiršanu
1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības
iestādēs"
Precizēti projekta izdevumi periodam 01.09.2021.-31.12.2021.
1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma"
Precizēti projekta izdevumi periodam 01.09.2021.-31.12.2021.
1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

09.000

09.000

23 294
98 975

98 975
219 083

-

219 083
10 648

-

10 648

-

39 978

-

39 978

-

28 798

-

28 798
98 437

09.000

98 437
09.000

9 000
9 000

09.000
09.000

-

14 525
14 525
4 369
4 369

10.000

-

26 147
4

Rādītāju nosaukumi
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu
faktiskais apjoms mazāks nekā plānots
1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!"
Šogad netiek plānotas atbalsta grupu nodarbības pieaugušajiem ar garīgā
rakstura traucējumiem
Brunavas pagasta pārvalde-kopā
2.1.6.3. Īpašumu apsaimniekošana
Siltumnesēja nomaiņai Ērgļu sabiedriski sociālā centra siltumsūkņa zemes
kontūrām
Betona bruģakmens grīdas izbūvei Budbergas parka estrādei
Žalūziju iegādei Grenctāles kultūras nama deju zālei
Kurināmā iegādes izdevumu samazinājums, kas saistīts ar nekustamā īpašuma
"Mazie Mežgaļi" atsavināšanu un iegūto kurināmo pēc vētras postījumiem
2.1.8.1. Kultūras pasākumi
Izdevumu samazinājums sakarā ar nenotikušiem pasākumiem ārkārtas
situācijas noteikto ierobežojumu dēļ
2.1.9.1. Skolēnu pārvadājumi
Izdevumu samazinājums sakarā ar attālinātām mācībām
Gailīšu pagasta pārvalde-kopā
2.5.6.3 - Īpašumu apsaimniekošana
Apkures katla k/c Kamarde nomaiņai
2.5.8.1 - Kultūras pasākumi
Izdevumu samazinājums sakarā ar nenotikušiem pasākumiem ārkārtas
situācijas noteikto ierobežojumu dēļ
Izdevumu palielinājums amatierteātru izrāžu skates “Vezums” organizēšanas
izdevumiem no dalības maksu ieņēmumiem
2.5.9.1 - Skolēnu pārvadājumi
Izdevumu samazinājums sakarā ar attālinātām mācībām
Codes pagasta pārvalde-kopā
2.3.6.2.Komunālā saimniecība
Atkritumu izvešana sociālajai mājai
2.3.8.1 Kultūras pasākumi
Mūzikas instrumenta Cītara iegāde par piešķirto Goda raksta naudu
Mežotnes pagasta pārvalde-kopā
2.7.8.1 Kultūras pasākumi
Precizēti izdevumi par dalības maksu starp pašvaldības iestādem
Vecsaules pagasta pārvalde-kopā
2.8.8.1 Kultūras pasākumi
Precizēti izdevumi par dalības maksu starp pašvaldības iestādem
3.8.2. Bauskas Centrālā bibliotēka
Palielinājums atlīdzībai par mācību prakses nodrošināšanu saskaņā ar
noslēgto līgumu ar LDDK SAM 8.5.1.0/16/100
3.8.3. Bauskas Kultūras centrs
Samazinājums piemaksām par papildu darbu
Palielinājums autoratlīdzības līgumu atalgojumam notikumu pagalma
"Pulsēta" māksliniekiem
Izdevumu palielinājums preču un pakalpojumu samaksai iestādes un
pasākumu norisei
Izdevumu samazinājums sakarā ar atceltajiem festivāliem - "Country Bauska"
un "Zobens un lemess"
Bauskas novada Sociālais dienests-kopā
3.10.7.1 Bauskas novada Sociālais dienests
Datorprogrammu un datortehnikas iegādei no LM ESF pilotprojekta
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" netiešajām izmaksām
Izdevumu palielinājums sociāla rakstura maksājumiem
3.10.7.3 Bauskas novada Sociālā dienesta asistenta pakalpojumi
Izdevumu palielinājums asistentu atlīdzībai

Budžeta
kategoriju kodi

10.000

Grozījumi (+/-)
-

26 147
7 455

-

7 455
5 035

06.000

7 121
3 794
1 241

08.000

09.000

-

7 121
1 241

-

-

1 241
3 794
3 794
120
4 260
4 260
2 380

-

2 500

06.000
08.000

09.000

-

06.600
08.000

08.000

08.000

-

08.000

08.000

-

120
1 760
1 760
1 850
1 050
1 050
800
800
50
50
50
70
70
70
767
767
13 032
5 000
2 083
2 385

10.000

10.000

12 500
82 057
12 457
1 731
10 726
69 600
63 300

5

Rādītāju nosaukumi
Izdevumu palielinājums asistentu (pašnodarbināto personu) pakalpojumu
samaksai
Datorprogrammu un datortehnikas iegādei no saņemtajiem administrēšanas
izdevumiem
Bauskas Valsts ģimnāzija-kopā
4.9.1.2.1 - Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.1.2.2 - Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
Bauskas 2.vidusskola-kopā
4.9.2.2.1 - Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.2.2.2. - Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
Bauskas pamatskola-kopā

Budžeta
kategoriju kodi

Grozījumi (+/-)
5 300
1 000
447 875
433 592
433 592
14 283
14 283
398 917
394 600
394 600
4 317
4 317
183 211

09.000
09.000

09.000
09.000

4.9.4.2.1 - Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai

09.000

178 400
178 400

4.9.4.2.2 - Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
Īslīces pamatskola-kopā
4.9.5.2.1 - Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.5.2.2 - Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
4.9.5.2.3 - Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Uzvaras pamatskola-kopā
4.9.6.2.1 - Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.6.2.2 - Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
4.9.6.2.3 - Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Codes pamatskola-kopā
4.9.7.1 Codes pamatskola
Nometnes "Vitamīnu vasara” organizēšanas izdevumi
4.9.7.2.1 - Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.7.2.2 - Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
4.9.7.2.3 - Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Griķu pamatskola-kopā
4.9.8.1 Griķu pamatskola
Izdevumu palielinājums ēdamzāles remontam
4.9.8.6 Griķu pamatskolas asistenta pakalpojumi
Asistenta pakalpojumi netiek izmantoti
4.9.8.2.1 - Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.8.2.2 - Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
4.9.8.2.3 - Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Mežotnes sākumskola-kopā
4.9.10.2.3 - Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

09.000

4 811
4 811
108 466
77 220
77 220
3 354
3 354
27 892
27 892
84 198
68 152
68 152
3 162
3 162
12 884
12 884
102 134
2 470
2 470
85 940
85 940
3 952
3 952
9 772
9 772
85 328
350
350
2 472
2 472
70 328
70 328
2 246
2 246
14 876
14 876
7 244
7 244
7 244

09.000
09.000
09.000

09.000
09.000
09.000

09.000
09.000
09.000
09.000

09.000
09.000
09.000
09.000
09.000

09.000

-
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Rādītāju nosaukumi
Vecsaules pamatskola-kopā
4.9.11.2.1 - Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
4.9.11.2.2 - Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
4.9.11.2.3 - Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Pamūšas speciālā pamatskola-kopā
4.9.13.2.5 - Pamūšas speciālās pamatskolas padagogu atlīdzība
Pedagogu atlīdzībai
4.9.13.2.4 - Pamūšas speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumi
Uzturēšanas izdevumiem
PII Zīlīte-kopā
4.9.14.4 Bauskas pilsētas PII Zīlīte asistenta pakalpojumi
Asistenta pakalpojumiem no 01.09.2021. no valsts budžeta finansējuma

Budžeta
kategoriju kodi

Grozījumi (+/-)
111 796
95 260
95 260
3 096
3 096
13 440
13 440
296 939
182384
182 384
114 555
114 555
99 472
2 472
2 472

09.000
09.000
09.000

09.000
09.000

09.000

4.9.14.2.3 - Bauskas pilsētas PII "Zīlīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
PII Pasaulīte-kopā

09.000

97 000
97 000
53 799

4.9.15.2.3 - Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs-kopā
4.9.16.2.2 - Bauskas Bērnu un jauniešu centra padagogu atlīdzība
(interešu)
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
Bērnu un jaunatnes sporta skola-kopā
4.9.17.1 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Nometņu organizēšanas izdevumi
4.9.17.3 - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola pedagogu
atlīdzība (sporta)
Pedagogu atlīdzībai
4.9.17.6 - BJSS interešu izglītība
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
IECAVA - kopā
Iecavas novada pašvaldības administrācija-kopā
01.101 Iecavas novada pašvaldības administrācija
Precizēti izdevumi par deputātu atlīdzībai pārdalīto finansējumu Bauskas
novada administrācijai
01.831 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam izglītības funkciju nodrošināšanai
Samazināti plānotie izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sakarā ar
norēķinu kārtības izmaiņām no 01.09.2021.
01.832 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
Saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem mainīta valdības funkciju un
izdevumu ekonomiskā klasifikācija izdevumiem par sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
04.120 Nodarbinātības pasākums "Algoti sabiedriskie darbi"
Pamatojoties uz norēķinu kārtības izmaiņām no 01.07.2021., samazināti 2021.
gada 2. pusgadam plānotie izdevumi nodarbinātības pasākumam "Algoti
sabiedriskie darbi"
04.430 Būvniecība
Piemaksai par papildu darbu būvniecības speciālistiem
04.510 Autotransports
Palielināti izdevumi projektam "Autoceļa "Roņi-Tāmas-Renceles-A7"
pārbūves 2. kārta" par Valsts kases aizdevuma summu

09.000

53 799
53 799
23 288

09.000

23 288
23 288
44 302
31 703
31 703

09.000

09.000

-

6 483
6 483
6 116
6 116
1 203 495
222 224
25 108

-

25 108

-

19 276

-

19 276

01.000

-

25 529

04.000

-

25 529
10 513

-

10 513
2 425
2 425
220 000

09.000

01.000

01.000

04.000
04.000

220 000

7
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09.219 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs"
Precizēti izdevumi atbilstoši finansējuma samazinājumam sakarā ar
finansēšanas kārtības izmaiņām no 01.09.2021.
09.219 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši papildu finansējumam un projekta
īstenošanas plānam
09.219 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši papildu finansējumam un projekta
īstenošanas plānam
09.219 Programma "Latvijas skolas soma"
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši papildu finansējumam un projekta
īstenošanas plānam
09.517 Eiropas tālmācības vidusskola
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.511 Biedrība "Futbola klubs "Iecava""
Palielinātiizdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.51T Rīgas 1.Tālmācības vidusskola
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.51c Iecavas Jauniešu centrs
Samazināti izdevumi atlīdzībai sakarā ar vakantu amata vietu
09.51c Projekts "Esmu Es pats"
Projekta "Esmu Es pats" īstenošanas izdevumi saskaņā ar noslēgto līgumu
09.601 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Izdevumu samazinājums sakarā ar attālinātām mācībām, pārdale Bauskas
novada administrācijai norēķiniem par citu novadu izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Izdevumu pārdale optiskā tīkla ierīkošanai Iecavas vidusskolā
10.700 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
un krīzes dzīvokļa uzturēšana
Saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem mainīta valdības funkciju un
izdevumu ekonomiskā klasifikācija izdevumiem par sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Izdevumu kompensācijai par individuālajiem un dezinfekcijas līdzekļiem
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
Iecavas kultūras nams - kopā
09.512 Iecavas kultūras nams
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis" -kopā
09.101 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"
Palielināti izdevumi bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām periodam no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.519 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"

Budžeta
kategoriju kodi
09.000

Grozījumi (+/-)
-

495

-

495

09.000

8 388
8 388

09.000

20 059

09.000

20 059
6 054

09.000

6 054
11 679

09.000

11 679
9 269

09.000

9 269
14 460

09.000

14 460
2 425
2 425
9 975

09.000

-

9 975
22 283

-

13 518
8 765

09.000

10.000

-

25 544

25 529

09.000

15
20 980
20 980

09.000

20 980
58 616
50 828

09.000

50 828
7 788
8

Rādītāju nosaukumi
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija" -kopā
09.103 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
Palielināti izdevumi bērnu līdz piecu gadu vecuma(speciālās grupas)
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no 01.09.2021.līdz
31.12.2021.
Palielināti izdevumi bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām periodam no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.519 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Iecavas pamatskola - kopā
09.201 Iecavas pamatskola
Precizēta valsts budžeta mērķdotācija skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā

Budžeta
kategoriju kodi

Grozījumi (+/-)

7 788
76 253
68 844

09.000

6 324

09.000

62 520
7 409

09.000

7 409
137 716
130 504
-

Palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
periodam no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.515 Iecavas pamatskola
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Iecavas vidusskola - kopā
09.205 Iecavas vidusskola
Precizēta valsts budžeta mērķdotācija skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
Palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
periodam no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.518 Iecavas vidusskola
Palielinātii izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Zālītes speciālā pamatskola-kopā
09.204 Zālītes speciālā pamatskola
Palielināti izdevumi spciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Palielināti izdevumi speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem
periodam no 01.09.2021.līdz 31.12.2021.
09.51z Zālītes speciālā pamatskola
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām peridoam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Iecavas Mūzikas un mākslas skola - kopā
09.513 Iecavas Mūzikas un mākslas skola
Palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
01.09.2021.līdz 31.12.2021.
Iecavas novada sporta skola "Dartija" - kopā
09.514 Iecavas novada sporta skola "Dartija"

5 596

136 100
7 212

7 212
425 802
411 724

09.000
-

35 380

447 104
14 078

09.000

14 078
248 835
244 959

157 992
86 967
3 876

09.000

3 876
7 258
7 258

09.000

7 258
5 811
5 811
9
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Budžeta
kategoriju kodi

Projekta "Iecavas novada sporta skolas "Dartija" basketbola nodaļas
izglītojamo mācību -treniņu un aktīvās atpūtas nometne" īstenošanas izdevumi
Palielināti izdevumi pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
RUNDĀLE - KOPĀ
01.110.01 Pārvalde
01.000
Samazinājums par NĪN pārmaksas atmaksu LatRosTrans saskaņā ar Valsts
kases skaidrojumu par uzskaites kārtību (Valsts kases 07.07.2021.e-pasta
vēstule)
Precizēti izdevumi par deputātu atlīdzībai pārdalīto finansējumu Bauskas
novada administrācijai
01.890.01 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
01.000
Papildu izdevumiem par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem SOS Bērnu ciematā
Autobusa remontam skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
Optiskā tīkla Pilsrundāles vidusskolā ierīkošanai
04.122 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā"

04.000

Norēķinu kārtības izmaiņas ATR ietvaros
04.510.56 Transports
Iedalīti līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem autobusa MB Intouro
remontam
06.600.74 Dzīvokļu saimniecība
Remontdarbu veikšanai nekustamajā īpašumā Skolas iela 6 Saulainē
09.210.089 Pilsrundāles vidusskola piemaksa par darbu Covid-19
pandēmijas laikā
Precizēta valsts budžeta mērķdotācija skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
09.210.13 Izglītības savstarpējie norēķini
Samazināti plānotie izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sakarā ar
norēķinu kārtības izmaiņām no 01.09.2021.
09.210.87 Programma "Latvijas skolas soma"
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši papildu finansējumam un projekta
īstenošanas plānam
09.110.06 PII "Mārpuķīte "uzturēšanas izmaksas
Uzturēšanas izdevumu samazinājums atbilstoši ieņēmumu par savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem samazinājumam
09.110.07 PII "Mārpuķīte " mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībai
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
09.110.05 ES Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu
apmaiņas partnerības projekts
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši finansējuma samazinājumam
09.111.04 PII "Saulespuķe" speciālo pedagogu darba algām
Speciālo pedagogu darba algāmatlīdzībai
09.111.07 PII "Saulespuķe" 5-6 gadīgo apmācībai
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
09.111.09 PII "Saulespuķe" interešu izglītībai
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
09.210.011 Pilsrundāles vidusskolas uzturēšanas izmaksas
Biroja preču iegādei atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu
palielinājumam
09.210.022 Pilsrundāles vidusskola 5-6 gadīgo apmācībai
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
09.210.044 Pilsrundāles vidusskolas pedagogu darba samaksa
Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai

Grozījumi (+/-)

4 483

-

1 328
106 782
39 420

-

29 149

-

10 271
19 536

-

9 576
3 507
6 453

-

11 152
11 152
3 507

04.000

3 507
5 363
5 363

06.000

09.000

-

16 215

09.000

-

16 215
42 791

-

42 791
1 888

09.000

09.000

-

-

24 556
19 366
19 366

-

2 222
2 222
19 708
19 708
31 968
31 968
828
828
1 257

09.000

09.000
09.000
09.000
09.000
09.000

09.000
09.000

1 888
24 556

1 257
9 772
9 772
155 521
155 521
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09.210.033 Pilsrundāles vidusskola interešu izglītībai
Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
10.920.02 Sociālais dienests
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un
vardarbību veikušām pilngadīgām personām
Sociālā centra maksājumiem par elektroenerģiju
10.920.03 Sociālie pabalsti
Precizēta valsts budžeta mērķdotācija no Labklājības ministrijas pabalstiem
krīzes situācijā Covid-19 pandēmijas laikā
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem SOS Bērnu ciematā
Sociālās garantijas audžuģimenēm par bērnu uzturnaudas palielināšanu
VECUMNIEKI - KOPĀ
Vecumnieku novada dome un iestādes-kopā
01.101 Domes administrācija
Precizēti izdevumi par deputātu atlīdzībai pārdalīto finansējumu Bauskas
novada administrācijai
04.516 Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos, 04.517 Sporta ielas pārbūve
Skaistkalnē, 04.518 Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē
Saskaņā ar MKrīkojumu Nr.613 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju
projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai" atvērtas jaunas struktūrvienības ielu pārbūvei,
iekļautas 2021. gada plānotās būvniecības un būvuzraudzības izmaksas
06.6012 Projekts "Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas,
Bauskas ielā 4, Vecumniekos
Saskaņā ar būvdarbu līguma grozījumiem samazināts būvdarbu apjoms
projektam “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4,
Vecumniekos”
06.608 Novada teritorijas apsaimniekošanas izdevumi
Ielu dubultās virsmas uzklāšanas izmaksām. Atbilstoši iepirkuma rezultātam
izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.
06.818 Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Precizēti izdevumi par domes sēžu zāles aprīkošanai pārdalīto finansējumu
Bauskas novada administrācijai
08.108 Sporta skola
Pedagogu atlīdzībai
08.292 Līdzfinansējums projektiem
Budžetā plānotie līdzekļi projektu līdzfinansējumiem pārdalīti ielu pārbūvei
pašvaldības līdzfinansējuma daļas 30 043 EUR nodrošināšanai un
Skaistkalnes sporta zāles būvniecības būvuzraudzības izmaksām 4 957 EUR
09.231 Vecumnieku vidusskola - iestāde
Pedagogu atlīdzībai
Izdevumu pārdale optiskā tīkla ierīkošanai
09.2321 Stelpes pamatskola - iestāde
Pedagogu atlīdzībai
Pedagogu atlīdzība septembrim-decembrim no pašvaldības līdzekļiem
09.2332 Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"
Pedagogu atlīdzībai
09.234 Skaistkalnes vidusskola - iestāde
Pedagogu atlīdzībai
09.2346 Skaistkalnes sporta zāles būvniecība
Skaistkalnes sporta zāles būvdarbu būvuzraudzības izmaksas 2021.gadam
atbilstoši iepirkuma rezultātam
09.2351 Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"
Papildus līdzekļi pirmsskolas pedagogu atalgojuma pieaugumam no 830 euro
uz 872 EUR un bēru pabalstu izmaksai

Budžeta
kategoriju kodi
09.000

Grozījumi (+/-)

10.000

7 434
7 434
2 306

10.000

2 193
113
3 756

01.000

-

6 900

-

9 576
1 080
702 347
702 347
25 100

-

25 100

04.000

180 373

180 373
06.000

-

5 200

-

5 200
5 070

06.000

06.000

-

08.000
08.000

-

-

5 070
1 350
1 350
813
813
35 000

09.000

35 000
270 766
271 408
642
32 384
28 884
3 500
656
656
135 136
135 136
13 938

09.000

13 938
14 686

09.000
09.000

09.000
09.000

1 166
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Precizēts izdevumu apjoms LAD programmai "Skolas piens" atbilstoši
papildu valsts budžeta finansējumam
x
09.2352 Valles pamatskola
Nometņu organizēšanas izdevumiem atbilstoši maksas pakalpojumu
palielinājumam
Precizēts izdevumu apjoms LAD programmai "Skolas piens" atbilstoši
papildu valsts budžeta finansējumam
Pedagogu atlīdzībai
Pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem
09.2372 Misas pamatskola
Pedagogu atlīdzībai
Precizēti izdevumi interneta pakalpojumiem
09.2366 Projekts "Latvijas skolas soma"
Precizēti projekta izdevumi atbilstoši papildu finansējumam un projekta
īstenošanas plānam
09.240 Novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņu un skolēnu
brīvpusdienas
Precizēts attālināto mācību laikā izdalīto pārtikas talonu apjoms
09.801 Izglītības funkciju nodrošināšana (savstarpējie norēķini)
Samazināti plānotie izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sakarā ar
norēķinu kārtības izmaiņām no 01.09.2021.
10.200 Pansionāts "Atvasara"

Budžeta
kategoriju kodi

208
13 312
65 503

09.000

8 000

09.000
09.000

300
42 348
14 855
76 405
76 536
131
2 882
2 882

09.000
09.000

-

10.000

Uzturēšanas izdevumiem atbilstoši klientu un maksas pakalpojumu ieņēmumu
palielinājumam
FINANSĒŠANA-kopā
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās (-)
Plānotā atlikuma gada beigās palielinājums Vecumnieku novada domei pašu
ieņēmumu pieauguma rezultātā
Plānotā atlikuma gada beigās palielinājums Bauskas novada administrācijai
finansēšanas avotu izmaiņu rezultātā
Saņemtie aizņēmumi (+)
Investīciju projekta "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija" īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Vēsturiskais
ceļš: Raudondvare-Bauska" īstenošanai
Projekta "Autoceļa "V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7" pārbūves 2. kārta"
īstenošanai

Grozījumi (+/-)

130
130
34 745

34 745
5 000
5 000
627 950

F21010000AB
F22010000AB

49 790
49 639

F40020010

151
677 740
208 435
98 975
220 000

Projekta "Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos, Bauskas novadā, Sporta un
Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Bauskas novadā" īstenošanai

150 330

ZIEDOJUMU DĀVINĀJUMU BUDŽETS
IEŅĒMUMI - kopā
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

23.0.0.0.

900
900

Valles pamatskolai saņemti līdzekļi skolēnu stipendijām saskaņā ar
noslēgto līgumu ar SIA "Florabalt"

23.0.0.0.

900

09.000

900
900
900

IZDEVUMI - kopā

Valles pamatskola-kopā
Līdzekļi skolēnu stipendijām
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1. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. __

Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam
Rādītāju nosaukumi
I IEŅĒMUMI - kopā
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta
nefinansētu iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Iestādes ieņēmumi

Budžeta
kategoriju kodi
1.0.0.0.
4.0.0.0.
5.0.0.0.
8.0.0.0.
9.0.0.0.
10.0.0.0.
12.0.0.0.

Apstiprināts 2021.
Grozījumi (+/-)
gadam
EUR
EUR
55 934 648
4 154 767
5 697
23 017 936
29 149
4 161 564 120 006
16 471
355
29 657
24 753
48 765
918 277

13.0.0.0.

II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
Sabiedriskā kārtība un drošība
03.000
Ekonomiskā darbība
04.000
Vides aizsardzība
05.000
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.000
Veselība
07.000
Atpūta, kultūra un reliģija
08.000
Izglītība
09.000
Sociālā aizsardzība
10.000
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1000
Preces un pakalpojumi
2000
Subsīdijas un dotācijas
3000
Procentu izdevumi
4000
Pamatkapitāla veidošana
5000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
6000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti
iepriekš
8000

Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

23 442 833
781 011 3 133 808

56 170
4 178 088
131 483
31 739

295 737
27 620 921
649 528
3 165 547

68 682 053

4 782 717

73 464 770

150 244

4 964 636
673 321
9 512 953
443 064
7 085 994
1 093 474
5 879 973 32 693 159
6 335 479

49 273
3 865 763
85 061

5 114 880
673 321
10 240 295
443 064
7 089 574
1 093 474
5 830 700
36 558 922
6 420 540

31 235 922
14 793 198
1 545 472 57 648 17 208 856
2 625 141

3 965 904
143 532
8 665
6 000
718 318
87 621

35 201 826
14 936 730
1 536 807
51 648
17 927 174
2 712 762

117 993

1 097 773

-

727 342
3 580

50
-

F20010000
F21010000 AS
F22010000 AS
F21010000 AB
F22010000 AB
F40020000
F40020010
F40020020
F50010000

961 627

1 215 766

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

43 350

239 567

17.0.0.0.
18.0.0.0.
19.0.0.0.
21.0.0.0.

Precizētais 2021.
gada budžets
EUR
60 089 415
23 023 633
4 132 415
120 006
16 471
30 012
24 753
48 765

50

12 747 405 -

627 950 -

13 375 355

12 747 405
8 903 019 -

627 950
49 790

13 375 355
8 853 229

9 496 242
593 223

-

3 918 542
7 294 514
3 375 972
74 156

9 496 242
49 790
677 740
677 740
-

643 013
4 596 282
7 972 254
3 375 972
74 156

2. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr…..

Bauskas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa funkciju klasifikācijas kodiem, iestādēm
un programmām

Budžeta
kategoriju
kodi

Rādītāju nosaukumi

PAVISAM KOPĀ

Apstiprināts
2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021.
gada budžets

EUR

EUR

EUR

68 682 053

4 782 717

73 464 770

BAUSKA
II IZDEVUMI - kopā
Bauskas novada pašvaldība
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
1.1.1.2 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
01.300 Vispārējas nozīmes dienesti
1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti
1.1.4 Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda
darījumi
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi
1.1.2 Budžeta parāda darijumi
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem
līmeņiem
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp
dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem
1.1.3 Rezerves fonds
Preces un pakalpojumi
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
03.100 Policija
03.110 Policijas dienesti
1.3.3 Pašvaldības policija
Atlīdzība

1000
2000
3000
6000

32 494 132
14 156 856
1 659 675

2 770 093
651 482
304 213

35 264 225
14 808 338
1 963 888

1 430 793
1 430 793
1 230 355
1 080 741
129 411
470
19 733

55 664
55 664
57 164
61 025
3 861
-

1 486 457
1 486 457
1 287 519
1 141 766
125 550
470
19 733

1 500
1 027
1 027
1 500
263 644
263 644
61 661
201 983
3 595
3 595
3 595
-

41 527
36 085
5 442
157 411
74 015
63 861
19 535
263 644
263 644
61 661
201 983
101 010
101 010
86 292
14 718
-

11 500
11 500
11 500
5 500
6 000

106 854
106 854
106 854
74 615
32 239

5 923

-

5 923

5 923
5 923
5 923
376 126
304 768
304 768
304 768
268 556

-

5 923
5 923
5 923
376 126
304 768
304 768
304 768
268 556

1000
2000
5000

41 527
36 085
5 442
158 911
72 988
64 888
21 035
104 605
104 605
86 292
18 313
-

2000
4000

118 354
118 354
118 354
80 115
38 239

1000
2000
1000
2000
6000

1000
2000

2000

1000

-

-

-

-

Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Pamatkapitāla veidošana
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes
03.390 Pārējās tieslietu iestādes
1.3.1 Dzimtsarakstu nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
04.000 Ekonomiskā darbība
04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība
04.230 Zivsaimniecība un medniecība
1.4.9.2 Zivju fonda līdzfinansētais projekts "Mūsas un Lielupes
gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā",
AP/RP/VP2/RV2.2/IP72
Preces un pakalpojumi
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība
04.430 Būvniecība
1.4.1 Būvvalde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.500 Transports
04.510 Autotransports
1.4.10.10 Investīciju projekts "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija",
AP/RP/VP1/RV1.2/IP12.3
Pamatkapitāla veidošana
1.4.10.2 Investīciju projekts "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve Dāviņu pagastā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP10.1
Pamatkapitāla veidošana
1.4.10.4 Investīciju projekts "Pilskalna ielas Bauskā pārbūve",
AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1
Pamatkapitāla veidošana
1.4.10.7 Investīciju projekts "Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces
pagastā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP17
Pamatkapitāla veidošana
1.4.10.8 Investīciju projekts "Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no
Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā",
AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1.
Pamatkapitāla veidošana
1.4.10.9 Investīciju projekts "Pārupes ielas pārbūve Bauskā"
Pamatkapitāla veidošana
1.4.2 Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
1.4.8.15 ERAF, SAM 5.6.2. projekts"Teritorijas revitalizācija Bauskas
pilsētas Ziemeļu aglomerācijā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP9
Pamatkapitāla veidošana
1.4.8.17 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana
Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai", AP/RP/VP1/RV1.2/IP7.2
Pamatkapitāla veidošana
04.600 Sakari
1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.700 Citas nozares
04.730 Tūrisms
1.4.4 Tūrisms
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

2000
3000
5000

28 932
1 020
6 260
71 358
71 358
71 358
55 133
2 718
13 507
4 585 568

342 702

28 932
1 020
6 260
71 358
71 358
71 358
55 133
2 718
13 507
4 928 270

18 692
18 692

-

18 692
18 692

18 692
18 692
148 270
148 270
148 270
142 830
5 440
3 999 548
3 999 548

219 083
219 083

18 692
18 692
148 270
148 270
148 270
142 830
5 440
4 218 631
4 218 631

5000

12 705
12 705

219 083
219 083

231 788
231 788

5000

520 544
520 544

-

520 544
520 544

5000

692 170
692 170

-

692 170
692 170

5000

320 910
320 910

-

320 910
320 910

2000
3000

123 828
123 828
88 744
88 744
1 145 903
830 274
315 629

-

123 828
123 828
88 744
88 744
1 145 903
830 274
315 629

5000

780 679
780 679

-

780 679
780 679

314 065
314 065
259 984
259 984
124 365
101 619
34 000
159 074
106 288
88 985
67 531
20 048

24 644
24 644
33 361
8 717
98 975
98 975
-

314 065
314 065
284 628
284 628
124 365
134 980
25 283
258 049
205 263
88 985
67 531
20 048

1000
2000
6000

2000

1000
2000

5000
5000

5000

1000
2000
5000

1000
2000

-

Pamatkapitāla veidošana
1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts
"Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska"; AP/RP/VP4/RV4.1/IP129,133
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti
1.4.5 Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai,
AP/RP/VP5/RV5.4/IP165,166
Subsīdijas un dotācijas
1.4.8.3 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas
projekts "Accelerate Sunshine", AP/RP/VP5/RV2.2/IP66.6
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
05.000 Vides aizsardzība
05.100 Atkritumu apsaimniekošana
1.5.1 Atkritumu apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana
1.5.2 Notekūdeņu apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.200 Teritoriju attīstība
1.6.1 Projektu sagatavošanas izdevumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.6.10.3 Latvijas vides aizsardzības fonda projekts "Sugu un biotopu
stāvokļa uzlabošana dabas parka "Bauska" teritorijā",
AP/RP/VP2/RV2.2/IP68
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.6.2 Attīstības un plānošanas nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
06.400 Ielu apgaismošana
1.6.3 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība
1.6.11 Nekustamo īpašumu nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.6.4 Saimnieciskā nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.6.5 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta
pasākumi, AP/RP/VP2/RV2.2/IP66.3
Subsīdijas un dotācijas
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
1.6.6 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
Preces un pakalpojumi
1.6.7 Teritoriju apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
1.6.8 Autotransports
Atlīdzība

5000

1 406

-

1 406

2000
5000

17 303
17 303
52 786

98 975
98 975
-

116 278
17 303
98 975
52 786

20 000
20 000

-

20 000
20 000

32 786
3 708
28 078
1 000
178 594
100 370
100 370
100 370
78 224
78 224
78 224
2 382 619
353 203
95 804
11 065
84 739

10 648
-

32 786
3 708
28 078
1 000
178 594
100 370
100 370
100 370
78 224
78 224
78 224
2 371 971
353 203
95 804
11 065
84 739

60 050
32 850
27 200
197 349
154 415
5 734
36 200

-

60 050
32 850
27 200
197 349
154 415
5 734
36 200

1 000
177 746
177 746
177 746

-

1 000
177 746
177 746
177 746

10 648
86
86
-

1 841 022
240 952
149 700
90 054
1 198
379 546
212 448
122 747
44 351

10 648
10 648

35 000
30 000
5 000
49 540
49 540
781 268
40 593
740 675
354 716
193 504

3000

1000
2000
5000

2000

2000

2000
5000

2000
5000
1000
2000
5000
7000

2000

1000
2000
5000
1000
2000
5000

3000
6000
2000
2000
3000
1000

1 851 670
240 952
149 700
89 968
1 284
379 546
212 448
122 747
44 351
35 000
30 000
5 000
49 540
49 540
781 268
40 593
740 675
365 364
204 152

-

-

-

-

Preces un pakalpojumi
07.000 Veselība
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi
07.450 Veselības veicināšana
1.7.2.1 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei", AP/RP/VP2/RV5.4/IP167
Preces un pakalpojumi
07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti
iepriekš
1.7.1 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības
atbalstam
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.220 Muzeji un izstādes
1.8.3.8 ERAF, SAM 5.5.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā", AP/RP/VP4/RV4.1./IP125
Pamatkapitāla veidošana
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
1.8.4.1 Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts "Bauskas
vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana", AP/RP/VP2/RV2.2/IP81
Atlīdzība
Pamatkapitāla veidošana
08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
pakalpojumi
08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
1.8.2 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras
jomā
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2.
un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs",
AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.1
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
1.9.6.4 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai",
AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.3
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.9.6.5 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai",
AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.2
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
1.9.6.6 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu
Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība",
AP/RP/VP3/RV3.1/IP86.2, 86.3
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma"
Preces un pakalpojumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2000

161 212
87 500
87 500
60 000

-

161 212
87 500
87 500
60 000

60 000
60 000

-

60 000
60 000

27 500

-

27 500

27 500
27 500
352 047
331 284
315 632

-

27 500
27 500
352 047
331 284
315 632

315 632
315 632
15 652

-

315 632
315 632
15 652

15 652
4 000
11 652

-

15 652
4 000
11 652

20 763
20 763

-

20 763
20 763

20 763
20 763
3 258 223

48 817

20 763
20 763
3 307 040

2 500 446

10 156

2 510 602

2 500 446

10 156

2 510 602

1000
2000

26 537
19 956
6 581

14 525
13 927
598

41 062
33 883
7 179

1000
2000
5000

72 407
66 742
3 165
2 500

5 650
3 150
2 500

72 407
72 392
15
-

1000
2000
3000

93 396
82 590
2 526
8 280

-

93 396
82 590
2 526
8 280

16 899
16 899
4 369
4 369

2 273 708
153 242
2 120 466
30 029
30 029

9 000
9 000

28 923
28 923

2000

6000

5000

1000
5000

2000

2000
5000
2000
7000

2 273 708
170 141
2 103 567
34 398
34 398
19 923
19 923

-

-

1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
projekts "PROTI un DARI!", AP/RP/VP2/RV2.1/IP30.2
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, JPAS/RV
3.1.1.
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB
modernizācija
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
1.9.5 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Preces un pakalpojumi
09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība
09.810 Pārējā izglītības vadība
1.9.1 Izglītības nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
1.9.1.1 Darba ar jaunatni koordinēšana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
1.9.7.6 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais
projekts "Mans novads - mans atbalsts", JPAS/RV2
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
1.9.4 Mācību literatūras iegāde
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.000 Sociālā aizsardzība
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā
1.10.4.1 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.600 Mājokļa atbalsts
1.10.1 Sociālo dzīvokļu uzturēšana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
1.10.4.3 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna
īstenošana Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.1/IP31
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

1000
2000
6000

19 923
10 611
8 612
700
213 732

9 000
4 552
4 598
150
68 776

28 923
15 163
13 210
550
144 956

39 978
42 900
2 922

11 522
11 522

-

-

28 798
28 798
98 437
-

15 799
4 386
11 413
117 635
117 635
622 559
179 859
150 622
90 170
15 233
44 010

1 209
19 436
16 361
3 075

-

1 209
19 436
16 361
3 075

9 801
5 216
4 585
344 263
279 241

98 437
98 437

9 801
5 216
4 585
442 700
377 678

279 241
65 022
18 187
46 835
1 276 504
98 265

98 437
33 602
-

377 678
65 022
18 187
46 835
1 242 902
98 265

-

98 265
1 726
3 975
92 564
1 440
1 440
1 440

2000
3000

51 500
42 900
8 600

7000

-

2000
5000
2000

1000
2000
6000
7000
1000
2000

1000
2000

7000
2000
5000

1000
2000
6000

6000

44 597
4 386
40 211
117 635
117 635
524 122
179 859
150 622
90 170
15 233
44 010

-

-

-

98 265
1 726
3 975
92 564
1 440
1 440
1 440
974 162

-

26 147

948 015

-

6000

569 755
475 306

26 147
41 102

543 608
516 408

7000

94 449

-

67 249

27 200

2000
5000

404 407
9 403
395 004
202 637

-

7 455

404 407
9 403
395 004
195 182

1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
1.10.3 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības
jomā
Preces un pakalpojumi
Kultūras centrs
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
3.8.3 Bauskas Kultūras centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Centrālā bibliotēka
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.210 Bibliotēkas
3.8.2 Bauskas Centrālā bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Bauskas pils muzejs
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.220 Muzeji un izstādes
3.8.4.1 Bauskas pils muzejs PB
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Bauskas muzejs (Iestāde)
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.220 Muzeji un izstādes
3.8.1 Bauskas muzejs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sporta centrs Mēmele
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi
3.8.5 Sporta centrs "Mēmele"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Sociālās iestādes
Bauskas novada sociālais dienests (2. līmeņa iestāde)
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
3.10.7.8. Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.000 Sociālā aizsardzība

1000
2000
6000
7000

2000

1000
2000
3000
5000
6000

1000
2000
5000

1000
2000
5000

1000
2000
5000

1000
2000
3000
6000

2000
6000

201 048
75 357
90 829
10 695

-

24 167
1 589

-

1 589
1 589
623 443
623 443
623 443
623 443
623 443
341 569
253 825
18 500
7 999
1 550
632 449
632 449
632 449
632 449
632 449
517 215
72 614
42 620
488 080
488 080
488 080
488 080
488 080
348 027
126 573
13 480
322 073
322 073
322 073
322 073
322 073
249 740
36 941
35 392
316 509
316 509
316 509
316 509
203 535
90 349
10 000
12 625
2 161 603
1 995 431
264 990
264 990
264 990
71 358
193 632
1 730 441

-

-

7 455
7 455
19 598

193 593
75 357
83 374
30 293

19 598
-

4 569
1 589

13 032
13 032
13 032
13 032
13 032
2 917
2 385
12 500
767
767
767
767
767
767
82 057
82 057
82 057

1 589
1 589
610 411
610 411
610 411
610 411
610 411
338 652
256 210
6 000
7 999
1 550
633 216
633 216
633 216
633 216
633 216
517 982
72 614
42 620
488 080
488 080
488 080
488 080
488 080
348 027
126 573
13 480
322 073
322 073
322 073
322 073
322 073
249 740
36 941
35 392
316 509
316 509
316 509
316 509
203 535
90 349
10 000
12 625
2 243 660
2 077 488
264 990
264 990
264 990
71 358
193 632
1 812 498

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
3.10.7.9. Ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpe
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
3.10.7.1 Iestāde "Bauskas novada sociālais dienests"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
3.10.7.3 Bauskas novada sociālā dienesta asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
3.10.7.6. ESF projekts "Bauskas novada Sociālā dienesta atbalsta
sistēmas pilnveide pilngadīgām personām ar GRT"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Bāriņtiesa
10.000 Sociālā aizsardzība
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
3.10.6 Iestāde "Bauskas novada bāriņtiesa"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Brunavas pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.1.1.1 Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti
iepriekš
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.1.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.1.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.1.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.1.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

1000
2000
6000

82 103
82 103
58 103
23 215
785

-

82 103
82 103
58 103
23 215
785

1000
2000
3000
5000
6000

1 648 338
1 505 039
612 414
67 528
3 575
250
820 892

82 057
12 457
1 731
10 726

1 730 395
1 517 496
612 414
67 528
3 575
1 981
831 618

1000
2000
5000

380
126 410
102 976
23 434
-

69 600
63 300
5 300
1 000

380
196 010
166 276
28 734
1 000

7000

-

-

-

16 889
5 730
1 065
10 094
166 172
166 172
166 172
166 172
150 745
15 427
290 690
42 178

-

16 889
5 730
1 065
10 094
166 172
166 172
166 172
166 172
150 745
15 427
290 690
42 178

42 178
42 178
42 178
36 080
4 359
1 689

-

42 178
42 178
42 178
36 080
4 359
1 689

50
207 538
2 304
2 304
2 304

5 035
-

50
212 573
2 304
2 304
2 304

205 234
25 886
9 978
15 908
179 348
111 590
67 758
33 889
33 889
33 889
33 889
27 126
6 763

5 035
5 035
5 035
1 241
1 241
1 241
1 241
1 241

210 269
25 886
9 978
15 908
184 383
111 590
72 793
32 648
32 648
32 648
32 648
27 126
5 522

7000

1000
2000
6000

1000
2000

1000
2000
6000
8000

2000

1000
2000
1000
2000

1000
2000

-

09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.1.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Ceraukstes pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.2.1.1 Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.2.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.2.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.2.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.2.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.2.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Codes pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.3.1.1 Codes pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.3.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.3.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.3.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000
1000
2000

1000
2000

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000
1000
2000
5000
6000

7 085
7 085
7 085
7 085
191 687
41 975

-

3 794
3 794
3 794
3 794
-

3 291
3 291
3 291
3 291
191 687
41 975

41 975
41 975
41 975
35 891
5 045
1 039
113 545
5 253
5 253
5 253

-

41 975
41 975
41 975
35 891
5 045
1 039
113 545
5 253
5 253
5 253

108 292
52 953
23 506
29 447
55 339
39 633
15 706
32 147
32 147
32 147
32 147
23 967
8 180
4 020
4 020
4 020
4 020
405 497
49 876

1 850
-

108 292
52 953
23 506
29 447
55 339
39 633
15 706
32 147
32 147
32 147
32 147
23 967
8 180
4 020
4 020
4 020
4 020
407 347
49 876

49 876
49 876
49 876
42 210
5 847
1 819
302 142
4 445
4 445
4 445

1 050
-

49 876
49 876
49 876
42 210
5 847
1 819
303 192
4 445
4 445
4 445

297 697
144 445
35 848
108 597
153 252
113 632
36 821
2 299
500
52 343
52 343

1 050
1 050
1 050
800
800

298 747
145 495
35 848
109 647
153 252
113 632
36 821
2 299
500
53 143
53 143

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.3.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.3.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Dāviņu pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.4.1.1 Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.4.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.4.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.4.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.4.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.4.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Gailīšu pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.5.1.1 Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.5.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.5.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.5.6.3 Īpašumu apsaimniekošana

1000
2000
5000

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000
1000
2000
5000

1000
2000

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000

52 343
52 343
41 034
11 309
1 136
1 136
1 136
1 136
122 509
38 992

800
800
800
-

53 143
53 143
41 034
11 309
800
1 136
1 136
1 136
1 136
122 509
38 992

38 992
38 992
38 992
33 813
4 399
780
72 614
3 650
3 650
3 650

-

38 992
38 992
38 992
33 813
4 399
780
72 614
3 650
3 650
3 650

68 964
25 819
8 919
16 900
43 145
26 691
14 454
2 000
8 943
8 943
8 943
8 943
6 480
2 463
1 960
1 960
1 960
1 960
307 343
46 488

120
-

68 964
25 819
8 919
16 900
43 145
26 691
14 454
2 000
8 943
8 943
8 943
8 943
6 480
2 463
1 960
1 960
1 960
1 960
307 463
46 488

46 488
46 488
46 488
40 136
5 313
1 039
211 041
6 708
6 708
6 708

4 260
-

46 488
46 488
46 488
40 136
5 313
1 039
215 301
6 708
6 708
6 708

204 333
97 983
24 601
73 382
106 350

4 260
4 260

208 593
97 983
24 601
73 382
110 610

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.5.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.5.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Īslīces pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.6.1.1 Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.6.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.6.6.2 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.6.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.6.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Mežotnes pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.7.1.1 Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.7.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.7.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība

1000
2000
5000

1 325
5 585
2 380
2 380
2 380
2 380
2 380
1 760
1 760
1 760
1 760
-

65 261
39 764
5 585
43 612
43 612
43 612
43 612
36 995
6 617
2 062
2 062
2 062
2 062
392 796
46 926

227
227
-

46 926
46 926
46 926
38 042
6 416
2 468
231 204
14 791
14 791
14 791

828
828
50
-

216 413
216 413
131 944
81 135
3 334
105 666
105 666
105 666
105 666
65 125
39 438
1 103
9 000
9 000
9 000
9 000
469 535
45 698

2000

45 698
45 698
45 698
37 468
6 541
1 689
384 393
2 976
2 976
2 976

-

45 698
45 698
45 698
37 468
6 541
1 689
384 393
2 976
2 976
2 976

1000

381 417
221 391
15 764

-

381 417
221 391
15 764

1000
2000

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000
5000

1000
2000
5000

6000

1000
2000
6000

65 261
41 089
45 992
45 992
45 992
45 992
36 995
8 997
3 822
3 822
3 822
3 822
392 796
46 926
46 926
46 926
46 926
37 815
6 643
2 468
231 204
14 791
14 791
14 791
216 413
216 413
131 116
81 963
3 334
105 666
105 666
105 666
105 666
65 125
39 438
1 103
9 000
9 000
9 000
9 000
469 585
45 698

-

-

-

-

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
2.7.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.7.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.7.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Vecsaules pagasta pārvalde
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
2.8.1.1 Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.400 Ielu apgaismošana
2.8.6.1 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
2.8.6.2 Komunālā saimniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
2.8.6.3 Īpašumu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
2.8.8.1 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
2.8.9.1 Skolēnu pārvadājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Codes pagasta pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.7.1 Codes pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.7.2.1 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.7.2.2 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)

2000
5000
1000
2000

1000
2000

6000

1000
2000
6000

2000

1000
2000
1000
2000

1000
2000

6000

1000
2000
5000
6000
1000

44 317
161 310
160 026
91 359
68 667
38 744
38 744
38 744
38 744
34 197
4 547
750
750
750
750
271 544
47 932

50
50
50
50
50
70
-

44 317
161 310
160 026
91 359
68 667
38 694
38 694
38 694
38 694
34 197
4 497
750
750
750
750
271 474
47 932

47 932
47 932
47 932
39 338
7 814
780
174 583
3 816
3 816
3 816

-

47 932
47 932
47 932
39 338
7 814
780
174 583
3 816
3 816
3 816

170 767
35 181
12 021
23 160
135 586
86 336
49 250
47 679
47 679
47 679
47 679
41 246
6 433
1 350
1 350
1 350
1 350
448 806
448 806

70
70
70
70
70
102 134
102 134

170 767
35 181
12 021
23 160
135 586
86 336
49 250
47 609
47 609
47 609
47 609
41 246
6 363
1 350
1 350
1 350
1 350
550 940
550 940

448 806

102 134

550 940

448 806
251 878
165 625
84 737
615
901
172 607
172 607
6 851

102 134
2 470
978
1 492
85 940
85 940
3 952

550 940
254 348
166 603
86 229
615
901
258 547
258 547
10 803

-

-

-

Atlīdzība
1000
4.9.7.2.3 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
1000
4.9.7.4 Codes pamatskolas asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
1000
Griķu pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

6 851
14 303
14 303
3 167
3 167
673 689
673 689

3 952
9 772
9 772
85 328
85 328

10 803
24 075
24 075
3 167
3 167
759 017
759 017

673 689

85 328

759 017

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.8.1 Griķu pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.8.2.1 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.8.2.2 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.8.2.3 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
4.9.8.6 Griķu pamatskolas asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
Īslīces pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

673 689
474 716
342 172
131 949
520
75
148 137
148 137
4 252
4 252
40 157
40 157
6 427
6 427
697 559
697 559

85 328
350
4 892
5 242
70 328
70 328
2 246
2 246
14 876
14 876
2 472
2 472
108 466
108 466

759 017
475 066
342 172
127 057
5 762
75
218 465
218 465
6 498
6 498
55 033
55 033
3 955
3 955
806 025
806 025

697 559

108 466

806 025

697 559
467 953
328 010
138 659
565
719
149 575
149 575
7 369
7 369
66 328
66 328
6 334
6 334
624 787
624 787

108 466
77 220
77 220
3 354
3 354
27 892
27 892
84 198
84 198

806 025
467 953
328 010
138 659
565
719
226 795
226 795
10 723
10 723
94 220
94 220
6 334
6 334
708 985
708 985

624 787

84 198

708 985

624 787
443 196
271 980
169 741
605
870
151 638
151 638
7 833
7 833
22 120
22 120
222 092

84 198
68 152
68 152
3 162
3 162
12 884
12 884
7 244

708 985
443 196
271 980
169 741
605
870
219 790
219 790
10 995
10 995
35 004
35 004
229 336

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.5.1 Īslīces pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.5.2.1 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.5.2.2 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.5.2.3 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
4.9.5.3 Īslīces pamatskolas asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
Uzvaras pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.6.1 Uzvaras pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.6.2.1 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.6.2.2 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.6.2.3 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
Mežotnes sākumskola

1000
2000
5000
6000
1000
1000
1000
1000

1000
2000
5000
6000
1000
1000
1000
1000

1000
2000
5000
6000
1000
1000
1000

-

-

09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

222 092

7 244

229 336

222 092

7 244

229 336

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.10.1 Mežotnes sākumskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.10.2.1 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.10.2.2 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.10.2.3 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
Vecsaules pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

222 092
163 738
111 435
52 133
150
20
43 411
43 411
1 372
1 372
13 571
13 571
666 307
666 307

7 244
18 524
18 354
150
20
7 244
7 244
111 796
111 796

229 336
163 738
129 959
33 779
43 411
43 411
1 372
1 372
20 815
20 815
778 103
778 103

666 307

111 796

778 103

666 307
404 976
266 178
136 576
1 600
622
223 996
223 996
8 762
8 762
23 639
23 639
4 934
4 934
1 342 141
1 342 141

111 796
95 260
95 260
3 096
3 096
13 440
13 440
398 917
398 917

778 103
404 976
266 178
136 576
1 600
622
319 256
319 256
11 858
11 858
37 079
37 079
4 934
4 934
1 741 058
1 741 058

1 342 141

398 917

1 741 058

1 342 141
597 903
350 976
240 212
6 715
729 888
729 888
14 350
14 350
1 497 768
1 497 768

398 917
394 600
394 600
4 317
4 317
447 875
447 875

1 741 058
597 903
350 976
240 212
6 715
1 124 488
1 124 488
18 667
18 667
1 945 643
1 945 643

1 497 768

447 875

1 945 643

1 497 768
639 694
368 754
263 840
3 905
3 195
822 054

447 875
433 592

1 945 643
639 694
368 754
263 840
3 905
3 195
1 255 646

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.11.1 Vecsaules pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.11.2.1 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.11.2.2 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.11.2.3 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
4.9.11.3 Vecsaules pamatskolas asistentu pakalpojumi
Atlīdzība
Bauskas 2.vidusskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.2.1 Bauskas 2.vidusskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
4.9.2.2.1 Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.2.2.2. Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
Bauskas Valsts ģimnāzija
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.1.1. Bauskas Valsts ģimnāzija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.1.2.1 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (skola)

1000
2000
5000
6000
1000
1000
1000

1000
2000
5000
6000
1000
1000
1000
1000

1000
2000
5000
1000
1000

1000
2000
5000
6000

-

Atlīdzība
4.9.1.2.2 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.1.5.4 Bauskas Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
Bauskas pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.4.1 Bauskas pilsētas pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.4.2.1 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)
Atlīdzība
4.9.4.2.2 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)
Atlīdzība
4.9.4.6 Bauskas pilsētas pamatskolas asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
4.9.4.7 Bauskas pilsētas pamatskolas projekts Erasmus+ Key Action

1000

822 054

433 592

1 255 646

31 312
31 312
4 708
1 985
2 722

14 283
14 283
-

45 595
45 595
4 708
1 985
2 722

1
673 260
673 260

183 211
183 211

1
856 471
856 471

673 260

183 211

856 471

1000
2000
5000
6000

673 260
278 145
161 292
114 840
1 605
408

183 211
-

856 471
278 145
161 292
114 840
1 605
408

1000

345 620
345 620

178 400
178 400

524 020
524 020

15 135
15 135
8 754
8 754

4 811
4 811
-

19 946
19 946
8 754
8 754

25 606
4 759
20 847
716 128
716 128
716 128
589 492
448 640
140 568
284

53 799
53 799
53 799
1 980
1 696
284

25 606
4 759
20 847
769 927
769 927
769 927
589 492
450 620
138 872
-

126 636
126 636
1 058 699
1 058 699
1 058 699
868 190
678 594
188 969
627

53 799
53 799
99 472
99 472
99 472
-

180 435
180 435
1 158 171
1 158 171
1 158 171
868 190
678 594
188 969
627

190 509
190 509
199 614
199 614
199 614
199 614
155 838
95 460
60 378

97 000
97 000
2 472
2 472
23 288
23 288
23 288
23 288
700
700

287 509
287 509
2 472
2 472
222 902
222 902
222 902
222 902
155 838
96 160
59 678

1000
1000
2000
7000

1000
1000

2
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
PII Pasaulīte
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)
4.9.15.1 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.15.2.3 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte" padagogu atlīdzība (5-6
gad.)
Atlīdzība
PII Zīlīte
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)
4.9.14.1 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
4.9.14.2.3 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)
Atlīdzība
4.9.14.4 Bauskas pilsētas PII Zīlīte asistenta pakalpojumi
Atlīdzība
Bērnu un jauniešu centrs
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
4.9.16.1 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

1000
2000

1000
2000
6000

1000

1000
2000
5000

1000
1000

1000
2000

-

-

4.9.16.2.2 Bauskas Bērnu un jauniešu centra padagogu atlīdzība
(interešu)
Atlīdzība
Bērnu un jaunatnes sporta skola
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
4.9.17.1 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.17.2 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
peldbaseins
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
4.9.17.3 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola pedagogu
atlīdzība (sporta)
Atlīdzība
4.9.17.6 BJSS interešu izglītība MD
Atlīdzība
4.9.17.9 Investīciju projekts "Sporta halles izbūve profesionālās
ievirzes izglītības iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola""
Pamatkapitāla veidošana
Pamūšas speciālā pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.13.2.4 Pamūšas speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.13.2.5 Pamūšas speciālās pamatskolas padagogu atlīdzība
Atlīdzība
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
4.9.13.7 Pamūšas speciālās pamatskolas maksas pakalpojumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Bauskas Mūzikas un mākslas skola
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
4.9.21.1 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (PB)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
4.9.21.2 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (MD)
Atlīdzība
IECAVA
IZDEVUMI - kopā
Iecavas novada pašvaldības administrācija
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
01.101 Iecavas novada pašvaldības administrācija

1000
2000
5000
6000

43 776
43 776
1 349 532
1 349 532
1 349 532
1 349 532
389 918
240 336
104 130
36 887
8 565

23 288
23 288
44 302
44 302
44 302
44 302
31 703
1 554
30 149
-

67 064
67 064
1 393 834
1 393 834
1 393 834
1 393 834
421 621
241 890
134 279
36 887
8 565

1000
2000

317 937
193 017
124 920

-

317 937
193 017
124 920

331 976
331 976
10 381
10 381

6 483
6 483
6 116
6 116

338 459
338 459
16 497
16 497

299 320
299 320
626 027
626 027

296 939
296 939

299 320
299 320
922 966
922 966

626 027

296 939

922 966

626 027
261 285
122 978
135 677
1 610
1 020
347 397
347 397

296 939
114 555
68 815
45 990
400
150
182 384
182 384

922 966
375 840
191 793
181 667
1 210
1 170
529 781
529 781

17 345
12 160
5 185
545 059
545 059
545 059
545 059
299 477
247 264
31 951
19 338
924
245 582
245 582

-

17 345
12 160
5 185
545 059
545 059
545 059
545 059
299 477
247 264
31 951
19 338
924
245 582
245 582

15 059 093
7 747 494
1 341 381

-

1 203 495
222 224
69 913

16 262 588
7 969 718
1 271 468

922 598
922 598
922 598

-

25 108
25 108
25 108

897 490
897 490
897 490

1000

1000
1000

5000

1000
2000
5000
6000
1000
7000
1000
2000

1000
2000
5000
6000
1000

-

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda
darījumi
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi
01.721 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem
līmeņiem
01.820 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts
budžetam
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam
01.831 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam izglītības funkciju nodrošināšanai
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
01.832 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
01.835 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanai
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp
dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem
01.890 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Preces un pakalpojumi
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
03.100 Policija
03.110 Sabiedriskā kārtība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
03.110 Sabiedriskā kārtība
03.110 Projekts "Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas
izglītības pamats"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.000 Ekonomiskā darbība

1000
2000
5000

747 333
172 993
1 813

7000

2000
4000

25 108
-

722 225
172 993
1 813

459

-

459

5 070
5 070
5 070
4 720
350

-

5 070
5 070
5 070
4 720
350

44 805

368 908

1 000

-

1 000

1 000

-

1 000

413 713

7000

7000

7000

7000

2000

2000
5000

1000
2000
5000

-

44 805

367 908

96 544

-

19 276

77 268

96 544

-

19 276

77 268

40 047

-

25 529

14 518

40 047

-

25 529

14 518

276 122

-

276 122

276 122

-

276 122

0
0
0
91 439
91 439
25 776
15 686
10 090
65 663

-

0
0
0
91 439
91 439
25 776
15 686
10 090
65 663

618
5 220
5 838
211 912

65 663
3 645
8 708
53 310
1 622 952

10 513

32 043

10 513
10 513
975
524
9 014

2 336
2 336
29 707
24 220
24 131
89
5 487
825
76
4 586

-

105 061
105 061
60 564

65 663
4 263
13 928
47 472
1 411 040
42 556

04.110 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība
Preces un pakalpojumi
04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi
04.120 Skolēnu nodarbinātība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.120 Nodarbinātības pasākums "Algoti sabiedriskie darbi"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

1000
2000
6000

2 336
2 336
40 220
24 220
24 131
89
16 000
1 800
600
13 600

04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība
04.210 Lauksaimniecība
Atlīdzība
1000

105 061
105 061
60 564

1000
2000

-

412 713

04.100 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība

2000

-

-

-

-

-

Preces un pakalpojumi
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība
04.430 Būvniecība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.500 Transports
04.510 Autotransports
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.600 Sakari
04.600 Publiskie interneta pieejas punkti
Preces un pakalpojumi
04.700 Citas nozares
04.730 Tūrisms
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
05.000 Vides aizsardzība
05.100 Atkritumu apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība
Preces un pakalpojumi
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.100 Mājokļu attīstība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.400 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība
06.600 Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Pamatkapitāla veidošana
06.600 Projekts "Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošana"
Pamatkapitāla veidošana
06.600 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
07.000 Veselība
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
07.211 Ambulatoro ārstniecības iestāžu ēku uzturēšanas uzdevumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
07.211 Projekts "Primārās aprūpes centra attīstība Iecavas novadā"
Pamatkapitāla veidošana
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi
07.450 Veselības veicināšanas pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
07.450 Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilakse Iecavas novadā"

2000

1000
2000

1000
2000
5000

2000

2000
5000
6000

2000
2000
6000
2000

2000
5000
2000
5000

2000
3000
5000
5000

1000
2000
5000

2000
5000

5000

1000
2000

44 497
47 021
47 021
42 469
4 552
1 205 145
1 205 145
13 147
684 311
507 687
1 931
1 931
1 931
9 326
9 326
3 552
5 474
300
83 446
15 919
15 919
23 366
22 630
736
44 161
44 161
811 299
69 693
26 513
43 180
205 911
113 065
92 846

2 425
2 425
2 425
220 000
220 000
220 000
-

44 497
49 446
49 446
44 894
4 552
1 425 145
1 425 145
13 147
684 311
727 687
1 931
1 931
1 931
9 326
9 326
3 552
5 474
300
83 446
15 919
15 919
23 366
22 630
736
44 161
44 161
811 299
69 693
26 513
43 180
205 911
113 065
92 846

535 695
449 979
63 632
260 747
125 600
1 615
1 615

1 321
3 594
4 915
-

535 695
448 658
67 226
260 747
120 685
1 615
1 615

84 101
5 262
29 047
49 792
68 582
27 592
6 380
2 292
4 088

1 321
1 321
-

85 422
5 262
29 047
51 113
68 582
27 592
6 380
2 292
4 088

21 212
21 212
40 990
19 668
16 662
3 006

-

21 212
21 212
40 990
19 668
16 662
3 006

21 322

-

21 322

-

-

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
08.100 Projekts "Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas
pašvaldībā"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.200 Kultūra
08.210 Bibliotēkas
08.211 E.Virzas Iecavas bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.212 Iecavas bērnu bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.213 Zorģu bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.214 Rosmes bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.215 Zālītes bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.216 Ziemeļu bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
08.231 Kultūras namu ēku uzturēšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
08.292 Kultūras pasākumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
08.300 Apraides un izdevniecības pakalpojumi
08.330 Izdevniecība
08.330 Laukraksts "Iecavas Ziņas"
Preces un pakalpojumi
08.400 Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība

1000
2000

1000
2000
6000

1000
2000
5000

1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000

5000

1000
2000
6000

2000

3000

5000

5 050
16 272
616 873
254 767
8 242
742
2 950
4 550

-

5 050
16 272
616 873
254 767
8 242
742
2 950
4 550

246 525
5 262
600
240 663
280 339
191 697
48 512
30 051
11 711
6 750
39 069
27 058
6 811
5 200
32 341
15 499
12 642
4 200
23 153
15 243
5 910
2 000
25 543
14 404
7 339
3 800
23 079
14 208
6 171
2 700
4 022
4 022
4 022
84 620
84 620
621
43 049
40 950
141
141
141
141

-

246 525
5 262
600
240 663
280 339
191 697
48 512
30 051
11 711
6 750
39 069
27 058
6 811
5 200
32 341
15 499
12 642
4 200
23 153
15 243
5 910
2 000
25 543
14 404
7 339
3 800
23 079
14 208
6 171
2 700
4 022
4 022
4 022
84 620
84 620
621
43 049
40 950
141
141
141
141

81 626
81 626
2 982 329
6 717
6 717
6 717
2 519 160
2 519 160

54 681
34 006
34 006

81 626
81 626
3 037 010
6 717
6 717
6 717
2 553 166
2 553 166

09.219 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.219 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.219 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"
Atlīdzība
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
09.219 Programma "Latvijas skolas soma"
Preces un pakalpojumi
09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.513 Ēkas Grāfa laukumā 1, Iecavā uzturēšanas izdevumi
Preces un pakalpojumi
09.514 Ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā uzturēšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
09.517 Eiropas tālmācības vidusskola
Atlīdzība
09.511 Biedrība "Futbola klubs "Iecava""
Atlīdzība
09.51T Rīgas 1.Tālmācības vidusskola
Atlīdzība
09.51s Iecavas stadions
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.51c Iecavas Jauniešu centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.51c Projekts "Esmu Es pats"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
09.601 Izglītības nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
09.602 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
10.000 Sociālā aizsardzība
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
10.402 Bāriņtiesa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.600 Mājokļa atbalsts
10.600 Sociālo dzīvokļu uzturēšana
Preces un pakalpojumi
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
10.700 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem un krīzes dzīvokļa uzturēšana

1000
2000

6 421
5 530
891

1000
2000

27 112
13 352
13 760

1000
6000
2000

2000
5000

2000
5000
1000
1000
1000
1000
2000
5000
1000
2000
1000
2000

1000
2000
6000
1000
2000

1000
2000
5000

2000

-

495
96
591

5 926
5 626
300

-

8 388
9 652
1 264

35 500
23 004
12 496

20 059
20 179
120
6 054
6 054

30 397
30 397
0
13 173
13 173

42 958
42 958
11 679
11 679
9 269
9 269
14 460
14 460
2 425
2 425
9 975
1 996
7 979
22 283
22 283
22 283
25 544
-

2 468 170
10 386
2 457 784
251 988
251 988
21 333
21 333
26 727
26 727
29 714
29 714
25 087
25 087
14 460
14 460
80 265
53 885
18 842
7 538
44 427
35 857
8 570
9 975
1 996
7 979
225 139
90 325
58 411
21 539
10 375
134 814
56 058
78 756
366 649
85 200
85 200
75 213
7 487
2 500
1 529
1 529
1 529

254 376

25 544

279 920

71 966

25 544

97 510

10 338
10 218
120
7 119
7 119
2 468 170
10 386
2 457 784
209 030
209 030
21 333
21 333
26 727
26 727
18 035
18 035
15 818
15 818
0
0
80 265
53 885
18 842
7 538
46 852
38 282
8 570
0
0
0
247 422
90 325
58 411
21 539
10 375
157 097
56 058
101 039
341 105
85 200
85 200
75 213
7 487
2 500
1 529
1 529
1 529

-

-

-

-

-

Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.700 Projekts "Dienas aprūpes centrs Iecavā"
Pamatkapitāla veidošana
10.700 Projekts "Atver sirdi Zemgalē!"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
10.700 Projekts "Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās
veicināšanai"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.700 Projekts "Sociālā partnerība - sociāli neaizsargātu cilvēku
integrācija kopienas dzīvē"
Preces un pakalpojumi
Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības centrs"
07.000 Veselība
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
07.211 P/a "iecavas veselības centrs"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Iecavas kultūras nams
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
08.231 Iecavas kultūras nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.291 Pašdarbības kolektīvu vadītāju darba atlīdzība
Atlīdzība
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.512 Iecavas kultūras nams
Atlīdzība
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība
09.101 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.519 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"
Atlīdzība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība
09.103 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.519 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
Atlīdzība
Iecavas pamatskola
09.000 Izglītība

2000
6000

1000
2000

1 518
70 448
114 121
114 121
6 832
5 627
1 205

1000
2000
5000

60 812
5 633
16 109
39 070

-

60 812
5 633
16 109
39 070

645
645
769 415
769 415
769 415
769 415
659 366
99 509
10 540
454 026
411 087
411 087
368 095
368 095
163 310
204 785
42 992
42 992
42 939
42 939
42 939
42 939
42 939
900 372
900 372
881 905
881 905
719 114
154 498
8 293
18 467
18 467
18 467
18 467
767 983
767 983
755 163
755 163
602 531
148 985
3 647
12 820
12 820
12 820
12 820
872 443
872 443

198
198
20 980
20 980
20 980
20 980
20 980
20 980
58 616
58 616
50 828
50 828
50 828
7 788
7 788
7 788
7 788
76 253
76 253
68 844
68 844
68 844
7 409
7 409
7 409
7 409
137 716
137 716

843
843
769 415
769 415
769 415
769 415
659 366
99 509
10 540
475 006
411 087
411 087
368 095
368 095
163 310
204 785
42 992
42 992
63 919
63 919
63 919
63 919
63 919
958 988
958 988
932 733
932 733
769 942
154 498
8 293
26 255
26 255
26 255
26 255
844 236
844 236
824 007
824 007
671 375
148 985
3 647
20 229
20 229
20 229
20 229
1 010 159
1 010 159

5000

2000

1000
2000
5000

1000
2000
1000

1000

1000
2000
5000

1000

1000
2000
5000

1000

-

25 544
198
198

1 518
95 992
114 121
114 121
6 634
5 627
1 007

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
09.201 Iecavas pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.515 Iecavas pamatskola
Atlīdzība
Iecavas vidusskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
09.205 Iecavas vidusskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.518 Iecavas vidusskola
Atlīdzība
Zālītes speciālā pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
09.204 Zālītes speciālā pamatskola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.51z Zālītes speciālā pamatskola
Atlīdzība
Iecavas Mūzikas un mākslas skola
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.513 Iecavas Mūzikas un mākslas skola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Iecavas novada sporta skola "Dartija"
09.000 Izglītība
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
09.514 Iecavas novada sporta skola "Dartija"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Iecavas novada sociālais dienests
10.000 Sociālā aizsardzība
10.100 Sociālā aizsardzība darba nespējas gadījumā
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumos
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem
10.220 Mājas aprūpe
Atlīdzība

1000
2000
5000

1000

1000
2000
5000

1000

1000
2000
5000

1000

1000
2000
5000

1000
2000
5000

1000
2000

1000

844 414
844 414
844 414
528 183
306 157
10 074
28 029
28 029
28 029
28 029
1 660 273
1 660 273
1 628 872
1 628 872
1 628 872
1 186 213
383 355
59 304
31 401
31 401
31 401
31 401
506 591
506 591
492 675
492 675
492 675
447 218
44 807
650
13 916
13 916
13 916
13 916
404 336
404 336
404 336
404 336
404 336
360 754
34 182
9 400
317 014
317 014
317 014
317 014
317 014
243 068
73 946
0
659 146
659 146
97 928
97 928
97 128
800
71 300
71 300
66 593

130 504
130 504
130 504
130 504
7 212
7 212
7 212
7 212
425 802
425 802
411 724
411 724
411 724
411 724
14 078
14 078
14 078
14 078
248 835
248 835
244 959
244 959
244 959
215 610
29 349
3 876
3 876
3 876
3 876
7 258
7 258
7 258
7 258
7 258
7 258
5 811
5 811
5 811
5 811
5 811
1 761
3 595
455
-

974 918
974 918
974 918
658 687
306 157
10 074
35 241
35 241
35 241
35 241
2 086 075
2 086 075
2 040 596
2 040 596
2 040 596
1 597 937
383 355
59 304
45 479
45 479
45 479
45 479
755 426
755 426
737 634
737 634
737 634
662 828
74 156
650
17 792
17 792
17 792
17 792
411 594
411 594
411 594
411 594
411 594
368 012
34 182
9 400
322 825
322 825
322 825
322 825
322 825
244 829
77 541
455
659 146
659 146
97 928
97 928
97 128
800
71 300
71 300
66 593

Preces un pakalpojumi
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
10.401 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.600 Mājokļa atbalsts
10.600 Mājokļa atbalsts
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

2000

4 707
18 567
18 567
2 243
7 672
8 652
38 540
38 540
180
38 360

-

4 707
18 567
18 567
2 243
7 672
8 652
38 540
38 540
180
38 360

136 618

-

136 618

2000
6000

127 500
2 750
123 750

-

127 500
2 750
123 750

7000

1 000

-

1 000

1000
2000

5 686
1 350
264

-

5 686
1 350
264

7000

4 072

-

4 072

3 432
3 432
296 193
251 634
233 354
17 341
939
44 559
35 646
8 913

-

3 432
3 432
296 193
251 634
233 354
17 341
939
44 559
35 646
8 913

8 109 566

106 782

8 216 348

58 956

576 096

-

7 800
6 000
1 800

39 420
10 271
29 149

450 862
392 957
57 905

600
600
-

56 204
24 535
30 649
1 020

1000
2000
6000

2000
6000

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -pabalsti un
sociālā palīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -atbalsts
audžuģimenēm
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.900 Pārējā citur neklasificēta sociālā aizsardzība
10.901 Iecavas novada sociālais dienests
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.923 Dienas centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

6000

1000
2000
5000
1000
2000

RUNDĀLE
II. IZDEVUMI- kopā
01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
II IZDEVUMI
01.110.05 Pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
II IZDEVUMI - kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
01.110.01 Pārvalde
II IZDEVUMI - kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
01.110.06 Sabiedriskās attiecības
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.600.01 Vēlēšanu komisija
II IZDEVUMI - kopā
Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām
01.721 Budžeta parāda darījumi
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
01.890.01 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
II IZDEVUMI-kopā

635 052

-

1000
2000

7 800
6 000
1 800

1000
2000

490 282
403 228
87 054

1000
2000
5000

56 204
25 135
30 049
1 020

7000

8 455
8 455

-

8 455
8 455

2000
4000

7 237
5 564
1 673

-

7 237
5 564
1 673

19 336

45 738

65 074

-

-

-

Preces un pakalpojumi
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
II IZDEVUMI
03.110 Pašvaldības policija
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
03.390 Dzimtsaraksti
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.000 EKONOMISkĀ DARBĪBA
II IZDEVUMI
04.122 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā"
Atlīdzība
Sociālie pabalsti
04.430.01 Būvvalde
II IZDEVUMI-kopā
Uzturēšanas izdevumu transferti
04.510.522 Autoceļu uzturēšana
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.510.56 Transports
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.600 Informācijas un tehnoloģijas joma
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.730.01 Projekts "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē"
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
04.740.01projekts "Ainava kā resurss "Atbalsts jauniem pakalpojumiem un
tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā"
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Uzturēšanas izdevumi, transferti projekta finansējums
04.740.02 Latvijas_Lietuvas-Baltkrievijas projekts"Inovatīvs kultūras
tūrisms(LLB-2-340)
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.740.03 Projekts "Svitenes muižas glābšanas darbi"
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
04.740.13 Projekts "Rundāles Avoti"
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
04.740.14 Finansējums biedrībām un nodibinājumiem
II IZDEVUMI-kopā
Subsīdijas un dotācijas
04.740.16 Attīstības nodaļa
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
04.740.17 Uzņēmējdarbības kompetenču centrs

2000

65 074

-

58 877

19 336

45 738

-

58 877

600
600

46 497
39 039
7 458

-

12 380
9 863
2 517

7 645
11 152
976
10 176

3 199 729
7 449
825
6 624

1000
2000

46 497
39 639
6 858

1000
2000

12 380
9 863
2 517

1000
6000

3 207 374
18 601
1 801
16 800

7000

6 084
6 084

-

6 084
6 084

2000
5000

494 627
182 749
311 878

-

494 627
182 749
311 878

67 990
30 518
37 472

3 507
3 507

71 497

1000
2000

2000
5000

30 449
25 130
5 319

-

30 449
25 130
5 319

2000

1 000
1 000

-

1 000
1 000

1000
2000
5000
7000

238 228
1 128
26 154
176 352
34 594

-

238 228
1 128
26 154
176 352
34 594

2000
5000

83 240
32 449
50 791

16 889
16 889

83 240
15 560
67 680

5000

413 241
413 241

-

413 241
413 241

5000

920 338
920 338

-

920 338
920 338

3000

18 000
18 000

-

18 000
18 000

1000
2000

60 559
59 380
1 179

-

60 559
59 380
1 179

-

-

-

40 979

II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferi(Tūrisma informācijas centrs Bauska)
04.740.18 Autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas
AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2./R.2.2.21.3./IP29
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
04.740.19 Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja
AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.23/R.2.2.23.3/IP48
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
04.740.20 Mežotnes baznīcas rekonstrukcija II kārta
AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2.3/R.2.2.2.3.3/IP48
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
05.000 VIDES AIZSARDZĪBA
II IZDEVUMI
05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
05.300.511 Dabas resursu nodoklis
II IZDEVUMI-kopā
Pamatkapitāla veidošana
06.000 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
II IZDEVUMI
06.300 Ūdensapgāde
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpujumi
Pamatkapitāla veidošana
06.600.15 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos(LLI-437,
Digital Cemetery)
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.620 Siltumenerģija
II IZDEVUMI
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.600.636 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
06.600.66 Apsaimniekošana
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
06.600.74 Dzīvokļu saimniecība
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
06.600.738 Labiekārtošana
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība

1000
2000
3000
7000

33 748
20 097
5 935
7 000
716

-

33 748
20 097
5 935
7 000
716

5000

119 268
119 268

-

119 268
119 268

5000

11 284
11 284

-

11 284
11 284

5000

690 717
690 717

-

690 717
690 717

171 024

-

171 024

1000
2000
5000

129 222
28 116
32 438
68 668

-

129 222
28 116
32 438
68 668

5000

41 802
41 802

-

41 802
41 802

837 930

5 363

843 293

1000
2000
5000

61 395
27 843
31 045
2 507

630
630

61 395
27 843
31 675
1 877

1000
2000
5000

62 187
4 869
4 772
52 546

-

62 187
4 869
4 772
52 546

1000
2000
5000

201 086
17 933
171 353
11 800

-

201 086
17 933
171 353
11 800

2000

53 488
53 488

-

53 488
53 488

1000
2000

187 913
48 136
139 777

-

187 913
48 136
139 777

1000
2000

40 837
5 895
34 942

5 363
5 363

46 200
5 895
40 305

1000

231 024
116 299

-

231 024
116 299

-

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji atvasinātām
personām(Zemgales plānošanas reģions)
07.000 VESELĪBAS APRŪPE
II IZDEVUMI
07.211.13 Veselības aprūpe
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
07.450 Projekts" Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veicinašanai
un slimibu profilaksei
II IZDEVUMI-kopā
Ailīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
II IZDEVUMI
08.110.09 SPORTA NODAĻA
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.210.077 BIBLIOTĒKAS
I IEŅĒMUMI
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām
08.230.08 KULTŪRA
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.230.091 Projekts "Brīvā laika pavadīšanas iespējau pilnveidošana Viesturu
kultūras centrā"
08.230.092 Projekts"Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš
atpazīstamības veicinašana(LL-447, Izzini Baltus)
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.000 IZGLĪTĪBA
II IZDEVUMI
09.110. PII Mārpuķīte
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.111 PII Saulespuķe
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.111.05 ERASMUS projekts
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
09.111.06 Asistenti
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība

-

59 443
54 282
1 000

10 716

-

10 716

2000

260
260

-

260
260

1000
2000

10 456
1 623
8 833

-

10 456
1 623
8 833

488 675

-

488 675

1000
2000
5000

38 079
25 729
11 450
900

-

38 079
25 729
11 450
900

1000
2000
5000
7000

89 559
62 003
14 595
12 450
511

-

89 559
62 003
14 595
12 450
511

1000
2000
5000

361 037
125 074
148 343
12 047

44
44
-

361 037
125 118
148 299
12 047

1000
2000
5000

75 573
5 572
4 280
65 721

-

75 573
5 572
4 280
65 721

2000
5000

59 443
54 282

7000

1 000

-

2 368 247

-

82 639

2 530 205

-

1000
2000
5000

465 233
347 476
116 657
1 100

5 191
19 366
24 557
-

460 042
366 842
92 100
1 100

1000
2000
5000

338 610
267 787
70 223
600

52 502
52 066
436
-

391 112
319 853
70 659
600

2 222
3 529
1 307

3 264
1 957
1 307

-

20 104
20 104

2000
7000

1000

5 486
5 486

20 104
20 104

-

-

09.210 Pilsrundāles vidusskola
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
09.210.11 Skolēnu pārvadājumi
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
09.210.13 Izglītības savstarpējie norēķini
II IZDEVUMI-kopā
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
09.210.14 Skolēnu ēdinašana IZM mērķdotācija
II IZDEVUMI-kopā
Preces un pakalpojumi
09.210.85 Projekts'Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības
iestādēs
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.210.86 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.210.87 Programma "Latvijas skolas soma"
II IZDEVUMI
Preces un pakalpojumi
09.210.88 Projekts"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtaukšanas samazināšanai
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Subsīdijas un dotācijas
09.810 Novada izglītības pasākumi
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti
10. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
II IZDEVUMI
10.400.14 Bāriņtiesa
II IZDEVUMI
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
10.920.02 Sociālais dienests
II IZDEVUMI
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociālie pabalsti
10.920.03 Sociālie pabalsti
II IZDEVUMI-kopā
Sociālie pabalsti
Pašvaldības uzturēšanas izdevumi transferti
10.920.04 Asistenta pakalpojumi
II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociālie pabalsti
10.920.07 Projekts "Atver sirdi Zemgalei"

1000
2000
5000
6000

1 310 096
741 677
369 233
189 891
9 295

2000

41 490
41 490

7000

103 489
103 489

2000

27 024
27 024

-

27 024
27 024

1000
2000

3 895
2 846
1 049

-

3 895
2 846
1 049

1000
2000
5000

12 728
9 823
398
2 507

-

12 728
9 823
398
2 507

2000

1 890
1 890

1 888
1 888

3 778
3 778

1000
3000

6 100
1 500
4 600

-

6 100
1 500
4 600

1000
2000
7000

32 102
26 138
4 233
1 731

-

32 102
26 138
4 233
1 731

331 671

6 062

337 733

16 780
15 707
1 073

-

16 780
15 707
1 073

136 500
114 307
22 193

2 306
113
2 193

138 806
114 307
22 306
2 193

6000
7000

146 135
120 320
25 815

3 756
3 756
-

149 891
124 076
25 815

1000
2000
6000

28 418
22 128
627
5 663

-

28 418
22 128
627
5 663

1000
2000

1000
2000
6000

-

-

157 772
156 512
18 573
19 833
-

1 467 868
898 189
350 660
209 724
9 295

-

41 490
41 490

42 791
42 791

60 698
60 698

II IZDEVUMI-kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

1000
2000
VECUMNIEKI

IZDEVUMI - kopā
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara
01.101 Domes administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
01.102 Stelpes pagasta pārvalde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.103 Bārbeles pagasta pārvalde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.104 Skaistkalnes pagasta pārvalde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.105 Valles pagasta pārvalde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
01.106 Kurmenes pagasta pārvalde
Atlīdzība

1000
2000
5000
7000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000

3 838
2 498
1 340
13 019 262
968 463
897 235
627 706
524 141
96 465
6 100
1 000
44 411
29 573
13 288
1 550
48 722
34 042
14 080
600
59 272
43 952
14 620
700
70 462
51 128
16 564
2 770
46 662
32 942
13 720
33 190
19 358

Preces un pakalpojumi
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti
01.600 Vēlēšanu procesa nodrošināšanas izdevumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000
01.6021 Līdzdalība Bauskas novada Būvvaldē
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda
darījumi
01.700 Pašvaldību parādu procentu nomaksa
2000
Preces un pakalpojumi
4000
Procentu izdevumi
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem
līmeņiem
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp
dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem
01.900 Neparedzēti izdevumi
2000
Preces un pakalpojumi
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

11 020
11 020
11 020
146 879

03.200 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti
03.201 Civilā aizsardzība un darba drošība Vecumnieku novadā
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
03.203 Ugunsdzēsēju dienests Bārbelē
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
03.204 Ugunsdzēsēju dienests Skaistkalnē

29 328
20 409
600
19 809
5 646
3 406
1 595
645
3 273

19 358
13 832

-

-

3 838
2 498
1 340

702 347
25 100
25 100
25 100
25 100
-

13 721 609
943 363
872 135
602 606

-

13 832

499 041
96 465
6 100
1 000
44 411
29 573
13 288
1 550
48 722
34 042
14 080
600
59 272
43 952
14 620
700
70 462
51 128
16 564
2 770
46 662
32 942
13 720
33 190
19 358
19 358
13 832
13 832

27 018
27 018
9 632
17 386

-

11 020

27 018
27 018
9 632
17 386
11 020

-

11 020
11 020
11 020
146 879
29 328
20 409
600
19 809
5 646
3 406
1 595
645
3 273

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības
pakalpojumi
03.601 Sabiedriskās kārtības nodaļa Vecumnieku novadā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
04.000 Ekonomiskā darbība
04.500 Transports
04.515 Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

1000
2000

1000
2000
5000

117 551
117 551
102 920
13 871
760
308 971
308 971
308 971
308 971
62 874
44 585
50 796
26 277
43 297
81 142

Preces un pakalpojumi
t.sk. Bārbele
Kurmene
Skaistkalne
Stelpe
Valle
Vecumnieki
04.516 Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos

2000

Pamatkapitāla veidošana
04.517 Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē

5000

0
0

Pamatkapitāla veidošana
04.518 Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē

5000

0
0

Pamatkapitāla veidošana
05.000 Vides aizsardzība
05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība
05.601 Vides aizsardzība

5000

Preces un pakalpojumi
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.300 Ūdensapgāde
06.705 Valles pašvaldības aģentūra (iestāde)
Atlīdzība

2000

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.400 Ielu apgaismošana
06.400 Ielu apgaismošana novadā
Preces un pakalpojumi
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība
06.601 Vecumnieku teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.6012. Projekts “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas,
Bauskas ielā 4, Vecumniekos”
Pamatkapitāla veidošana
06.6024 Stelpes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.6031 Bārbeles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.6045 Skaistkalnes teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.6046 Skaistkalnes teritorijas apsaimniekošanas transports
Preces un pakalpojumi

1000
2000
5000

2000

1000
2000
5000

5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
2000

-

875
2 398

0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
1 357 086
350 085
350 085
143 075
188 953
18 057
31 859
31 859
31 859

-

180 373
180 373
124 275
124 275
30 039
30 039
26 059
26 059
1 480
1 480

-

5 200

-

975 142
416 131
137 968
239 170
38 993
53 977
53 977
31 304
13 965
13 339
4 000
47 332
24 397
21 535
1 400
70 786
32 517
31 265
7 004
2 500
2 500

875
2 398
117 551
117 551
102 920
13 871
760
489 344
489 344
308 971
308 971
62 874
44 585
50 796
26 277
43 297
81 142
124 275
124 275
30 039
30 039
26 059
26 059
10 000
10 000
10 000
10 000
1 355 606
350 085
350 085
143 075
188 953
18 057
31 859
31 859
31 859
973 662
416 131
137 968
239 170
38 993
48 777

-

5 200
-

48 777
31 304
13 965
13 339
4 000
47 332
24 397
21 535
1 400
70 786
32 517
31 265
7 004
2 500
2 500

06.605 Valles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.606 Kurmenes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
06.608 Novada teritorijas apsaimniekošanas izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.609 Sabiedrisko attiecību nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
06.818 Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
07.000 Veselība
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
07.210 Vecumnieku veselības centrs - iestāde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
07.600 Pārējā citur neklasificēta veselības aprūpe
07.601 Prakses vieta Vecumniekos

1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
6000
1000
2000
5000
6000
1000
2000
5000

1000
2000
5000

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
07.602 Prakses vieta Stelpē

2000
5000

Preces un pakalpojumi
07.603 Prakses vieta Bārbelē

2000

Preces un pakalpojumi
07.6051 Veselības aprūpe Taurkalnē
Atlīdzība

2000

Preces un pakalpojumi
07.606 Prakses vieta Kurmenē
Preces un pakalpojumi
07.608 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Vecumnieku novadā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija
08.100 Sports
08.1001 Sports Vecumnieku novadā
t.sk. Vecumnieki
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Stelpe

1000
2000
2000

1000
2000

1000
2000
3000

Preces un pakalpojumi
Bārbele

2000

Preces un pakalpojumi
Skaistkalne

2000

Preces un pakalpojumi
Kurmene

2000

Preces un pakalpojumi

2000

55 530
12 807
24 197
18 526
45 751
21 527
24 124
100
104 451
16 500
39 959
45 192
2 800
86 260
51 330
29 230
5 700
0
61 120
51 128
8 192
1 800
157 261
115 571
115 571
86 383
24 220
4 968
41 690
3 210
1 900
1 310
2 970
2 970
1 628
1 628
7 196
6 796
400
1 686
1 686
25 000
580
24 420
1 263 334
283 052
61 786
52 944
17 527
35 417
0
2 079
2 079
1 451
1 451
2 886
2 886
2 426
2 426

-

-

-

-

1 535
1 535
5 070
5 070
650
650
1 350
1 350
4 968
4 968
-

55 530
12 807
22 662
20 061
45 751
21 527
24 124
100
109 521
16 500
39 959
50 262
2 800
86 260
51 330
28 580
5 700
650
59 770
51 128
6 842
1 800
157 261
115 571
115 571
86 383
29 188
0
41 690
3 210
1 900
1 310
2 970
2 970
1 628
1 628
7 196
6 796
400
1 686
1 686
25 000

-

-

34 187
813
913
913
-

580
24 420
1 229 147
283 865
61 786
52 944
17 527
34 504
913
2 079
2 079
1 451
1 451
2 886
2 886
2 426
2 426

08.105 Valles skolas Sports (pie Valles p-skolas - iestāde)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.108 Sporta skola
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.210 Bibliotēkas
08.2101 Vecumnieku bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2103 Beibežu bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2104 Misas bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2105 Stelpes bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2106 Bārbeles bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2107 Skaistkalnes bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2108 Valles bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2109 Taurkalnes bibliotēka
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2110 Kurmenes bibliotēka
Atlīdzība

1000
2000
1000
2000
5000

1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
5000

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2111 Līdzdalība Bauskas Centrālajā bibliotēkā
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
08.220 Muzeji
08.2201. Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
08.2204. Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centrs
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
08.22041. Projekts "Unikālu ģeomorfoloģisko dabas vērtību
izmantošanā zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanā" Nr.LLI-483
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
08.225 Valles muzejs
Atlīdzība
1000

15 136
12 144
2 992
206 130
150 297
53 283
2 550
209 612
33 786
24 522
4 864
4 400
19 121
11 174
6 147
1 800
19 115
12 114
4 301
2 700
21 426
16 259
3 167
2 000
14 467
10 379
2 688
1 400
28 778
16 747
9 897
2 134
22 548
12 114
8 634
1 800
31 130
17 719
6 645
6 766
16 800
9 879
5 421
1 500
2 441

813
813
-

2 441
160 356
11 905
7 410
4 495
13 255
9 879
3 376
108 222
0
108 222
26 974
15 240

-

15 136
12 144
2 992
206 943
151 110
53 283
2 550
209 612
33 786
24 522
4 864
4 400
19 121
11 174
6 147
1 800
19 115
12 114
4 301
2 700
21 426
16 259
3 167
2 000
14 467
10 379
2 688
1 400
28 778
16 747
9 897
2 134
22 548
12 114
8 634
1 800
31 130
17 719
6 645
6 766
16 800
9 879
5 421
1 500
2 441
2 441
160 356
11 905
7 410
4 495
13 255
9 879
3 376
108 222

-

445
445
-

445
107 777
26 974
15 240

Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.230 Kultūras un tautas nami
08.2301 Vecumnieku tautas nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
08.2302 Misas tautas nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.2303 Stelpe-kultūra
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.2304 Bārbeles tautas nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2305 Skaistkalnes tautas nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
08.2306 Valle-kultūra
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.2307 Kurmenes tautas nams
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.290 Pārējā kultūra
08.291 Pakalpojumu centrs Bārbelē
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
08.292 Līdzfinansējums projektiem
Pamatkapitāla veidošana
08.294 Līdzdalība Bauskas novada Tūrisma informatīvajā centrā

2000
5000

1000
2000
5000
6000
1000
2000
1000
2000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
1000
2000

1000
2000
5000

2000
Preces un pakalpojumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
08.296 Dažādi atbalstītie projekti ar nevalstiskajām organizācijām
2000
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
3000
08.301 Iniciatīvu un aktivitāšu atbalsts
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
3000
08.302 Tūrisma informācijas punkts
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
08.408 Iedzīvotāju projekti
2000
Preces un pakalpojumi
08.4159. Iedzīvotāju projekts - Vecumnieku evanģēliski luteriskā
draudze
2000
Preces un pakalpojumi
08.4166. Iedzīvotāju projekts - Atpūtnieki un darbinieki
2000
Preces un pakalpojumi
08.4167. Iedzīvotāju projekts - Vietējie čaļi
2000
Preces un pakalpojumi
08.4168. Iedzīvotāju projekts - SOL(I)S
2000
Preces un pakalpojumi

3 671
8 063
463 498
152 988
88 984
57 308
5 996
700
54 253
26 525
27 728
29 386
22 146
7 240
63 321
29 753
31 603
1 965
81 778
46 193
33 585
2 000
31 839
21 862
9 977
49 933
32 870
17 063
146 816
13 219
7 841
5 378
35 000
35 000
4 090
1 280
2 810
10 000
250
9 750
37 663
14 728
15 935
7 000
33 644
17 561
15 314
769
790
790
1 050
1 050
1 050
1 050
1 028
1 028
927
927

-

-

-

1 135
1 440
305
2 300
2 300
35 000
35 000
35 000
-

3 671
8 063
463 498
152 988
90 119
55 868
5 996
1 005
54 253
26 525
27 728
29 386
22 146
7 240
63 321
29 753
31 603
1 965
81 778
46 193
33 585
2 000
31 839
21 862
9 977
49 933
35 170
14 763
111 816
13 219
7 841
5 378
0
0
4 090
1 280
2 810
10 000
250
9 750
37 663
14 728
15 935
7 000
33 644
17 561
15 314
769
790
790
1 050

-

1 050
1 050
1 050
1 028
1 028
927
927

08.4169. Iedzīvotāju projekts - Lidinām šķīvīšus
Preces un pakalpojumi
08.4170. Iedzīvotāju projekts - Kalna iela 4

2000

Preces un pakalpojumi
08.4171. Iedzīvotāju projekts - Biedrība "Jaunatne smaidam"

2000

Preces un pakalpojumi
08.4172. Iedzīvotāju projekts - Suņu draugi

2000

Preces un pakalpojumi
08.4173. Iedzīvotāju projekts - Pie Gobas

2000

Preces un pakalpojumi
08.4174. Iedzīvotāju projekts - Mēmeles skati

2000

Preces un pakalpojumi
08.4175. Iedzīvotāju projekts - Valles evanģēliski luteriskās baznīcas
draudze

2000

Preces un pakalpojumi
08.4176. Iedzīvotāju projekts - Dzīvo koši!

2000

Preces un pakalpojumi
09.000 Izglītība
09.231 Vecumnieku vidusskola - iestāde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
09.2311 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Vecumnieki)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2317. Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve
Pamatkapitāla veidošana
09.2321 Stelpes pamatskola - iestāde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.2322 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Stelpe)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2331 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Bārbele)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2332 Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"
Atlīdzība
09.234 Skaistkalnes vidusskola - iestāde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.2344 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Skaistkalne)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2346. Skaistkalnes sporta zāles būvniecība
Pamatkapitāla veidošana
09.2351 Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" - iestāde
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
09.2352 Valles pamatskola - iestāde
t.sk. izglītība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana

2000

1000
2000
5000
7000
1000
2000
5000
1000
2000
5000
1000
2000
1000
2000
1000
1000
2000
5000
1000
2000
5000

1000
2000
5000

1000
2000
5000

1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 005
1 005
1 050
1 050
6 976 828
1 473 497
1 129 058
314 544
29 375
520
24 287
15 193
9 094
1 441 721
1 441 721
300 019
223 863
67 951
8 205
43 613
15 193
28 420
35 025
15 193
19 832
776
776
623 867
430 740
160 325
32 802
38 849
15 193
23 656
938 540
938 540
261 593
196 495
58 966
6 132
381 590
366 454
216 352
140 489
9 613

-

1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 050
1 005

-

-

577 741
270 766
274 790
1 430
2 594
32 384
32 384
656
656
135 136
136 314
1 178
13 938
13 938
14 686

1 005
1 050
1 050
7 554 569
1 744 263
1 403 848
313 114
26 781
520
24 287
15 193
9 094
1 441 721
1 441 721
332 403
256 247
67 951
8 205
43 613
15 193
28 420
35 025
15 193
19 832
1 432
1 432
759 003
567 054
159 147
32 802
38 849
15 193
23 656
952 478
952 478
276 279

-

14 478
1 720
1 512
65 503
65 503
57 203
8 117
183

210 973
60 686
4 620
447 093
431 957
273 555
148 606
9 796

09.2357 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Valle)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2358 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Kurmene)
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2364 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2365 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
09.2366 Projekts "Latvijas skolas soma"

1000
2000

34 073
15 193
18 880
19 263
12 888
6 375

1000
2000

13 000
11 279
1 721

1000
2000

1000
2000

2000
Preces un pakalpojumi
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
09.2368 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
09.237 Misas pamatskola - iestāde
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
09.240 Novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņu un skolēnu
brīvpusdienas
2000
Preces un pakalpojumi
09.511 Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola - iestāde
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
6000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
09.801 Izglītības funkciju nodrošināšana (skolu savst. nor.)
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
09.810 Izglītības nodaļa
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
6000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.000 Sociālā aizsardzība
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem
10.200 Pansionāts "Atvasara" - iestāde
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
10.401 Vecumnieku novada Bāriņtiesa
Atlīdzība
1000
2000
Preces un pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
10.701 Sociālā aizsardzība Vecumnieku novadā
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.7053 Algotie pagaidu darbi
Atlīdzība
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000
1000
6000

-

34 073
15 193
18 880
19 263
12 888
6 375
13 000

7 000
4 360
2 640
5 560
5 115

-

11 279
1 721

2 882
3 327
445

4 360
2 640
8 442

7 000

445

8 442
0

24 200
14 717
9 483
664 220
474 151
155 348
34 721
80 282
80 282
366 301
303 941
50 585
10 975
800
0
129 530
129 530
85 158
41 880
38 888
4 390
1 830 440
513 546
513 546
333 633
173 283
6 630
75 547
75 547
68 137
6 410
1 000
845 418
315 000
315 000
31 103
21 200
9 903

24 200

-

76 405
76 536
1 377
1 246
130

14 717
9 483
740 625
550 687
153 971
35 967
80 412

-

-

-

130
639
415
415
639
34 745
34 745
5 000
5 000
5 000
6 280
1 280
-

80 412
366 301
303 302
50 170
10 975
1 215
639
94 785
94 785
85 158
41 880
38 888
4 390
1 835 440
518 546
518 546
333 633
179 563
5 350
75 547
75 547
68 137
6 410
1 000
845 418
315 000
315 000
31 103
21 200
9 903

-

10.707 Sociālā aizsardzība (zobārsta pakalpojumiem novada bērniem)
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.708 Projekts "Atver sirdi Zemgalē"
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
10.710 Projekts "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem"
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.711 Projekts "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas
sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība"
Atlīdzība
Pamatkapitāla veidošana
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
10.901 Sociālais dienests Vecumnieku novadā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
10.907 Pabalsts atbilstoši likumam par "Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusu"
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
10.911 Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savst. nor. par
pansion.)
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
10.920 Mājas aprūpe
Atlīdzība
10.925 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana

1000
2000

7 000
7 000
35 199
1 676
33 523

2000
5000

289 616
500
289 116

6000

1000
2000
5000

167 500
4 792
162 708
395 929
242 873
190 138
51 735
1 000

6000

7 600
7 600

1000
5000

7 000
-

7 000
35 199
1 676
33 523

289 616
-

500
289 116
167 500

-

4 792
162 708
395 929
242 873
190 138
51 735
1 000
7 600

-

43 745

7 600
43 745

7000
1000
1000
2000
5000

43 745
8 466
8 466
93 245
24 245
44 000
25 000

-

43 745
8 466
8 466
93 245
24 245
44 000
25 000

3. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr…..
Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi
2021. gadam

Rādītāju nosaukumi

I IEŅĒMUMI - kopā
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

Budžeta
kategoriju
kodi

Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās

EUR

EUR

542
542
122 993

06.000
08.000
09.000
10.000

137
10
122 546
300

2000
5000
6000

105 983
10
17 000
-

IV FINANSĒŠANA - kopā

Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

Grozījumi (+/-)

23.0.0.0.

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

Apstiprināts
2021. gadam

F20010000
F21010000AS
F22010000AS
F21010000PB
F22010000PB

122 451

Precizētais
2021. gada
budžets
EUR
1 442
1 442
123 893

900
900
900

137
10
123 446
300

900

105 983
10
17 900

900
-

122 451

122 451

122 451

122 451

122 451

305 346

305 346

182 895

182 895

4. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr…..

Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm,
funkciju klasifikācijas kodiem un programmām

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

IZDEVUMI - pavisam kopā

Apstiprināts
2021. gadam
EUR
122 993

Grozījumi (+/-)
EUR
900

Precizētais
2021. gada
budžets
EUR
123 893

BAUSKA
IZDEVUMI - kopā

120 061
120 051
120 051

120 061
120 051
120 051

120 051

120 051

120 051
120 051
103 051
17 000
10
10
10
10
10
10

120 051
120 051
103 051
17 000
10
10
10
10
10
10

IZDEVUMI - kopā
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

400
400

400
400

400

400

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
09.210.79 Ozoliņa fonds
Preces un pakalpojumi
2000
VECUMNIEKI
IZDEVUMI - kopā
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība
Preces un pakalpojumi
2000
Vecumnieku vidusskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)

400
400
400

400
400
400

Bauskas Valsts ģimnāzija
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
4.9.1.9 Bauskas valsts ģimnāzija
Preces un pakalpojumi
2000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
6000
Bauskas pils muzejs
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.200 Kultūra
08.220 Muzeji un izstādes
3.8.4.2 Bauskas pils muzejs
Pamatkapitāla veidošana
5000

RUNDĀLE

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
Preces un pakalpojumi
2000
Valles pamatskola
09.000 Izglītība
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
Preces un pakalpojumi
2000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
6000
Bāriņtiesa
10.000 Sociālā aizsardzība
09.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Preces un pakalpojumi
2000

2 532
137
137

900

3 432
137
137

137
137
122
122

137
137
122
122

122

122

122
1 973
1 973

900
900

122
2 873
2 873

1 973

900

2 873

1 973
1 973

900

2 873
1 973
900
300
300
300
300

900
300
300
300
300

Mērķdotācija speciālajām skolām, speciālajām pirmsskolas grupām no 2021.gada septembra līdz
decembrim

Pamūšas speciālā pamatskola
Bauska kopā
Zālītes speciālā pamatskola
PII Dartija
Iecava kopā
PII Saulespuķe
Rundāle kopā
Bauskas novads kopā

Pedagogu atlīdzībai,
EUR
182384
182384
157992
6324
164316
19708
19708
366408

Uzturēšanas izdevumi,
EUR
114555
114555
86967
0
86967
0
0
201522

Kopā septembris-decembris,
EUR
296939
296939
244959
6324
251283
19708
19708
567930

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
1.09.2021.

Pedagogu likmju skaits

Izglītības iestāde
koef.
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Īslīces pamatskola
Uzvaras pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecaules pamatskola
Mežotnes sākumskola

Bauska kopā
Iecavas vidusskola
Iecavas pamatskola
Iecava kopā
Pirsrundāles vidusskola
Rundāle kopā
Vecumnieku vidusskola
Misas vidusskola
Skaistkalnes vidusskola
Valles pamaptskola
Stelpes pamatskola
Vecumnieki kopā
Pavisam kopā Bauskas novadā

Izglītoja
mo
skaits
x
789
708
326
109
107
121
104
144
0
2408
787
189
976
278
278
420
103
181
70
42
816
4478

Normēt
ais
izglītoja
mo
skaits
x
988.93
900.0
406.9
155.8
137.5
173.4
141.9
192.2
0
3096.6
902.1
274.6
1176.7
325.15
325.15
474.5
126.5
242.1
80.7
42
965.8
5564.3

Reģionālā
s nozīmes
pilsēta
13.0
76.072
69.231
31.3
0
0
0
0
0
0
176.6025
0
0
0
0

0
176.6025

Reģion
ālās
nozīme
s
pilsētas
novads
11.5
0
0
0
13.548
11.957
15.078
12.339
16.713
0
69.635
78.443
23.878
102.32
28.274
28.274
41.261
11
21.052
7.017
3.652
83.982
284.21

Kopā
likmes
x
76.072
69.231
31.3
13.548
11.957
15.078
12.339
16.713
0
246.238
78.443
23.878
102.321
28.274
28.274
41.261
11
21.052
7.017
3.652
83.982
460.815

Finansējuma aprēķins 1 mēnesim

Pedagogu
(skolotāju)
darba
samaksa
par likmi
830
63139.76
57461.73
25979
11244.84
9924.31
12514.74
10241.37
13871.79
0
204377.54
65 107.69
19 818.74
84926.43
23467.42
23467.42
34246.63
9130
17473.16
5824.11
3031.16
69705.06
382476.45

Pedagogu
(skolotāju)
papildu
pienākumi
em vai
algas
palielināša
nai,
piemaksām
par 1., 2.,
3.kval.pakā
pi
18.48%
11668.23
10618.93
4800.92
2078.05
1834.01
2312.72
1892.61
2563.51
0
37768.98
12 031.90
3 662.50
15694.4
4336.78
4336.78
6328.78
1687.22
3229.04
1076.3
560.16
12881.5
70681.66

Vadītāja,
vietnieka,
atbalsta
personāla
darba
samaksai
20.43%
12899.45
11739.43
5307.51
2297.32
2027.54
2556.76
2092.31
2834.01
0
41754.33
13 301.50
4 048.97
17350.47
4794.39
4794.39
6996.59
1865.26
3569.77
1189.87
619.27
14240.76
78139.95

T.sk.vadī
tāja,
vietnieka
darba
samaksa
i
15.00%
9470.96
8619.26
3896.85
1686.73
1488.65
1877.21
1536.21
2080.77
0
30656.6
9 766.15
2 972.81
12739
3520.11
3520.11
5136.99
1369.5
2620.97
873.62
454.67
10455.8
57371.5

T.sk.
Atbalsta
personāl
a darba
samaksai
5.43%
3428.49
3120.17
1410.66
610.59
538.89
679.55
556.1
753.24
0
11097.7
3 535.35
1 076.16
4611.51
1274.28
1274.28
1859.6
495.76
948.8
316.25
164.6
3785.01
20768.5

Kopā
atalgojuma
fonds 1
mēnesim
x
87707.44
79820.09
36087.43
15620.21
13785.86
17384.22
14226.29
19269.31
0
283900.85
90 441.09
27 530.21
117971.3
32598.59
32598.59
47572
12682.48
24271.97
8090.28
4210.59
96827.32
531298.06

VSAOI
23,59%
x
20690.19
18829.56
8513.02
3684.81
3252.08
4100.94
3355.98
4545.63
0
66972.21
21 335.05
6 494.38
27829.43
7690.01
7690.01
11222.23
2991.8
5725.76
1908.5
993.28
22841.57
125333.2

Kopā
atalgojuma
fonds 1
mēnesim Kopā 4 mēn.
ar VSAOI
ar VSAOI
23,59%
23,59%
x
x
108398
433592
98650
394600
44600
178400
19305
77220
17038
68152
21485
85940
17582
70328
23815
95260
0
0
350873
1403492
111776
447104
34025
136100
145801
583204
40289
161156
40289
161156
58714
234 849
15674
62 696
29831
119 324
9999
39 996
5204
20 816
119422
477 681
656385
2625533

Ieturējums
atlikumam,
kas
pārsniedz
1%
2020.gada
beigās

x

0

0
-5635
-5635

0
-5635

Kopā ar
ieturējumu
septembrisdecembris
x
433592
394600
178400
77220
68152
85940
70328
95260
0
1403492
447104
136100
583204
155521
155521
234849
62696
119324
39996
20816
477 681
2619898

Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI no 1.01.2021.-31.08.2021.

Tāme 1.01.31.08.2021 Atlikums uz
.
08.09.2021
Bauskas Valsts ģimnāzija
29557
-1566.09
Bauskas 2. vidusskola
12189
2303.76
Uzvaras pamatskola
6995
638.98
Īslīces pamatskola
6995
446.91
Bauskas pamatskola
14231
2373.05
Codes pamatskola
6747
-288.72
Griķu pamatskola
4146
10.71
Vecsaules pamatskola
7779
1132.2
Mežotnes sākumskola
1297
0.41
Bērnu un jauniešu centrs
43143
873.12
BJSS
10365
-480.33
Bauska kopā
143444
5444.00
Izglītības iestāde

Iecavas vidusskola
Iecavas pamatskola
Iecavas Mūzikas un mākslas skola

31 401
28 029
15 586

2 646
2 650
315

Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"
Iecavas pirmskolas izglītības iestāde
"Cālītis"
Iecavas kultūras nams
Zālītes speciālā pamatskola
Rīgas 1.tālmācības vidusskola
Eiropas tālmācības vidusskola
FK"Iecava"
Iecava kopā
Pirsrundāles vidusskola
PII "Saulespuķe"
Rundāle kopā
Vecumnieku vidusskola
Misas vidusskola
Skaistkalnes vidusskola
Valles pamaptskola
Stelpes pamatskola
PII 'Cielaviņa'
Bārbeles Zēnu pamatskola
Vecumnieki kopā
Pavisam kopā Bauskas novadā

12 820

761

18 467
42 939
13 916
0
18 035
15 818
197011
15370
15370
10144
11976
11976
4440
5480
1568
776
46360
402185

Ieturējums
no IZM par
atlikuma
Algas
pārsniegšan
likme 830
u virs 1%
stundas
EUR
1370
100
830
2002
47
830
748
27
830
223
27
830
704
51
830
0
26
830
0
16
830
853
30
830
0
0
830
0
147
830
0
40
830

5900

511

9130

Mēnesī
pulciņi
tarif.
2767
1300
747
747
1411
719
443
830
0
4067
1107

14138

Jaunās
piemaksas
,
Kopā
pap.pienā
mēnesī ar
kumi 3% Metodiķi 3% piem.
83
0
2850
39
0
1339
22
0
769
22
0
769
42
0
1453
22
0
741
13
0
456
25
0
855
0
0
0
122
522
4711
33
0
1140

423

522

15083

VSAOI
23,59%
672
316
181
181
343
175
108
202
0
1111
269

3558

Tāme
Kopā
Tāme
1.09.mēnesī ar
1.01.4
31.12.20 31.12.202
VSAOI
21.
23,59% mēnešos
1.g.
3522
14088
14283
43840
1655
6620
4317
16506
950
3800
3162
10157
950
3800
3354
10349
1796
7184
4811
19042
916
3664
3952
10699
564
2256
2246
6392
1057
4228
3096
10875
0
0
0
1297
5822
23288
23288
66431
1409
5636
6116
16481
18641

74564

68625

212069

1 150
2 640
740

82
53
43

1 125
1 125
1 125

3 075
1 988
1 613

92
60
48

0
0
0

3 167
2 048
1 661

747
483
392

3 914
2 531
2 053

15 656
10 124
8 212

14 078
7 212
7 258

45 479
35 241
22 844

32

40

1 125

1 500

45

0

1 545

364

1 909

7 636

7 409

20 229

1 432
308
1 767
0
0
0
9878.65

210
365
25
0
0
0
5162
55

48
129
21
88
71
56
658

0
0
0
0
0
0

55
0
0
0
0
0
0
0
0
11117

1 125
1 125
1 125
1 125
1 125
1 125
11250
830
830
1660
830
830
830
830
830
830
830
5810
27850

1 613
4 313
713
2 925
2 363
1 875
21978

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15322.65

43
115
19
78
63
50
586
53
6
59
38
39
50
17
29
5
4.8
182.8
1338.8

0
1052
1078
1385
471
803
139
133
5061
41177

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1081

1 661
4 442
734
3 013
2 434
1 931
22636
1514
167
1681
1052
1078
1385
476
807
139
133
5070
44470

2 053
5 490
907
3 724
3 008
2 387
27976
1872
207
2079
1300
1332
1712
588
997
172
164
6265
54961

8 212
21 960
3 628
14 896
12 032
9 548
111904
7488
828
8316
5 199
5 332
6 852
2 352
3 992
688
656
25 071
219855

7 788
20 980
3 876
14 460
11 679
9 269
104009
7434
828
8262
5199
5332
6852
2352
3992
688
656
25071
205967

26 255
63 919
17 792
14 460
29 714
25 087
301020
22804
828
23632
15343
17308
18828
6792
9472
2256
1432
71431
608152

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
522

392
1 048
173
711
574
456
5340
357
39
396
248
254
327
112
190
33
31
1195
10489

6. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.----

Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados (EUR)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A2/4/05/357

09.08.2005.

05.03.2021.

213 431

7 610

7 618

-

-

-

-

-

-

-

7 618

A2/1/15/114

18.03.2015.

20.03.2025.

186 591

97 242

23 134

23 075

23 017

22 959

5 668

-

-

-

97 853

A2/1/15/220

18.05.2015.

20.05.2025.

36 001

17 064

3 834

3 824

3 815

3 805

1 899

-

-

-

17 177

A2/1/15/221

20.05.2015.

20.05.2025.

35 830

16 974

3 814

3 804

3 794

3 785

1 889

-

-

-

17 086

A2/1/15/297

12.06.2015.

20.05.2035.

387 136

287 912

20 578

20 528

20 477

20 428

20 377

20 326

20 276

A2/1/15/387

21.07.2015.

20.07.2022.

54 708

14 189

8 141

6 092

-

-

-

-

-

A2/1/15/454

20.08.2015.

20.08.2035.

299 523

223 728

15 729

15 691

15 652

15 615

15 575

15 537

15 498

A2/1/15/524

16.09.2015.

20.09.2025.

58 458

28 480

6 066

6 051

6 035

6 020

4 506

-

-

A2/1/15/526

18.09.2015.

20.09.2040.

480 161

405 705

21 620

21 568

21 516

21 466

21 411

21 359

21 307

265 951

416 198

A2/1/16/44

03.03.2016.

20.02.2036.

151 608

120 109

8 177

8 157

8 137

8 118

8 097

8 078

8 058

65 714

122 536

A2/1/16/45

03.03.2016.

20.02.2041.

242 413

202 743

10 522

10 497

10 471

10 447

10 420

10 395

10 370

135 005

208 127

A2/1/16/107

29.04.2016.

20.04.2046.

1 637 158

1 464 924

64 016

60 993

60 847

60 710

60 556

60 411

60 265

1 088 656

1 516 454

A2/1/16/108

29.04.2016.

20.04.2031.

88 488

64 092

6 390

6 249

6 233

6 218

6 202

6 187

6 171

21 478

65 128

A2/1/16/141

18.05.2016.

20.05.2031.

166 843

120 834

11 813

11 781

11 751

11 722

11 693

11 664

11 635

40 493

122 552

A2/1/16/277

27.07.2016.

20.07.2036.

265 803

212 688

14 038

14 004

13 969

13 936

13 901

13 867

13 832

119 575

217 122

A2/1/16/313

17.08.2016.

20.08.2046.

610 898

528 802

21 868

21 816

21 764

21 715

21 660

21 608

21 556

394 545

546 532

A2/1/16/375

22.09.2016.

20.09.2021.

48 512

7 662

7 677

-

-

-

-

-

-

-

7 677

A2/1/16/439

20.10.2016.

20.10.2021.

119 494

24 300

24 352

-

-

-

-

-

-

24 353

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

Aizņēmumi
1

Valsts kase

2

Valsts kase

3

Valsts kase

4

Valsts kase

5

Valsts kase

6

Valsts kase

7

Valsts kase

8

Valsts kase

9

Valsts kase

10

Valsts kase

11

Valsts kase

Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecības pabeigšana
Projekta „Rātsnama vēsturiskā
interjera izveide" īstenošanai
Projekta "Apkures griestu paneļu
uzstādīšana Bauskas 2.vidusskolas
sporta zālē" īstenošanai
Projekta "Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu remontdarbi
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs" īstenošanai
Projekta "Remontdarbu veikšana
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs" īstenošanai
Projekta "Ziedoņu ielas un Biržu
ielas asfalta kārtas atjaunošana"
īstenošanai
Projekta "Bauskas pilsētas
pamatskolas sporta zāles
renovācija" īstenošanai
Projekta "Zemgaļu ielas, Bauskā
seguma rekonstrukcija" īstenošanai
Projekta "Gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces pagastā
būvniecība" īstenošanai
Projekta "Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai
Projekta "Higiēnas centra
būvniecība" īstenošanai

12

Valsts kase

Projekta "Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes "Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola" infrastruktūras objekta
būvniecība" daļas, kas saistīta
izglītības funkcijas nodrošināšanu,
īstenošanai

13

Valsts kase

Projekta "Bauskas Mūzikas skolas
rekonstrukcijas 1.kārta" īstenošanai

14

Valsts kase

15

Valsts kase

16

Valsts kase

17

Valsts kase

18

Valsts kase

Projekta "Dreņģerkalna un Torņa
ielas pārbūve" īstenošanai
Projekta "Remontdarbu veikšana
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs" īstenošanai
Projekta "Gājēju tilta pār Mūsu
būvniecība" īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei
Projekta "Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana"
īstenošanai

Bauskas novada administrācija

1

150 469

-

118 811

-

2021, Aprīlis

293 459

14 233

228 108

28 678

Nr.p.k.

19

20

21

22

Aizdevējs

Mērķis

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Līguma
summa

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs
2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

Valsts kase

Projekta "Miera ielas un Mūsas
ielas, Bauskā seguma pārbūve"
īstenošanai

A2/1/16/453

25.10.2016.

20.10.2031.

118 952

88 748

8 290

8 269

8 249

8 229

8 208

8 188

8 167

32 464

90 064

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07A019.2201-000005) "Viļa Plūdoņa
muzeja klēts restaurācija un
atjaunošana" īstenošanai

A2/1/17/93

01.03.2017.

20.09.2026.

92 003

36 823

6 495

6 479

6 462

6 446

6 429

4 814

-

-

37 125

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07A019.2201-000006) "Viļa Plūdoņa
muzeja ratnīcas restaurācija"
īstenošanai

A2/1/17/92

01.03.2017.

20.12.2026.

95 705

39 816

6 734

6 717

6 701

6 684

6 667

6 650

1

-

40 154

Valsts kase

Izglītības iestādes investīciju
projekta "Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama jumta
atjaunošanas un lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas
ierīkošanas būvdarbi" īstenošanai

A2/1/17/148

27.03.2017.

20.03.2037.

238 827

201 630

12 914

12 883

12 851

12 821

12 788

12 757

12 726

116 223

205 963

A2/1/17/210

28.04.2017.

20.04.2047.

4 102 470

3 953 376

166 735

158 768

158 389

158 035

157 633

157 256

156 878

2 983 584

4 097 278

A2/1/17/428

28.06.2017.

20.06.2047.

772 384

699 812

28 172

28 104

28 037

27 975

27 904

27 837

27 770

528 146

723 945

A2/1/17/425

28.06.2017.

20.06.2037.

238 305

203 742

12 860

12 828

12 797

12 767

12 734

12 703

12 672

118 824

208 185

Izglītības iestādes investīciju
projekta "Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes izglītības
iestādei "Bauska novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola""
īstenošanai
Projekta "Bauskas pilsētas
pamatskolas ēku pārbūve"
īstenošana
Projekta "Remontdarbu veikšana
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs"īstenošanai
(atbilstoši iepirkumu komisijas
lēmumos minētajām izglītības
iestādēm)

23

Valsts kase

24

Valsts kase

25

Valsts kase

26

Valsts kase

Projekta "Mežotnes pamatskolas
pārbūve " īstenošanai

A2/1/17/424

28.06.2017.

20.06.2047.

642 766

587 452

23 648

23 592

23 536

23 483

23 424

23 367

23 311

454 420

618 781

27

Valsts kase

Projekta " Bauskas Mūzikas skolas
rekonstrukcijas 2. kārta"īstenošanai

A2/1/17/423

28.06.2017.

20.06.2042.

574 514

509 377

24 974

24 914

24 854

24 797

24 734

24 674

24 614

350 155

523 716

Valsts kase

Projekta "Bauskas 2.vidusskolas
ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana - ēkas fasādes
siltināšana" īstenošanai

A2/1/17/504

28.07.2017.

20.07.2047.

831 260

773 503

30 865

30 792

30 719

30 650

30 572

30 499

30 426

585 897

800 420

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/004)
"Privāto investīciju palielināšana
Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības
veicināšanai" īstenošanai

A2/1/17/624

30.08.2017.

20.08.2047.

828 319

589 570

23 526

23 470

23 414

23 362

23 302

23 247

23 191

446 576

610 088

30

Valsts kase

Projekta "Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana"
īstenošanai

A2/1/17/625

30.08.2017.

20.08.2022.

123 486

45 500

26 105

19 538

-

-

-

-

-

-

45 643

31

Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
(automašīnu un autobusu) iegādei

A2/1/17/626

30.08.2017.

20.08.2024.

129 372

71 880

19 342

19 294

19 246

14 405

-

-

-

-

72 287

32

Valsts kase

Projekta "Gājēju un veloceliņa gar
Ziedoņu ielu izbūve" īstenošanai

A2/1/17/767

19.10.2017.

20.10.2032.

274 947

230 640

19 797

19 748

19 700

19 652

19 602

19 554

19 505

96 794

234 352

33

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702000053) ''Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Brunavas pagastā" īstenošanai

A2/1/17/778

27.10.2017.

20.12.2028.

995 818

145 504

18 550

18 504

18 457

18 412

18 365

18 319

18 273

18 230

147 110

34

Valsts kase

A2/1/17/894

14.12.2017.

20.12.2032.

303 578

260 256

22 339

22 284

22 229

22 175

22 119

22 064

22 009

109 226

264 445

28

29

Projekta "Ielu seguma pārbūve
Bauskas novada Codes un
Ceraukstes
pagastā" īstenošanai
Bauskas novada
administrācija

2021, Aprīlis

Nr.p.k.

35

Līguma Nr.

Kultūras iestāžu investīciju projekta
"Bauskas muzeja ēkas jumta un
fasādes atjaunošana" īstenošanai

A2/1/17/915

20.12.2017.

20.12.2022.

65 969

32 992

16 573

16 532

A2/1/18/44

05.02.2018.

20.12.2021.

59 993

8 000

8 017

1

A2/1/18/181

25.04.2018.

20.04.2023.

71 314

39 620

16 016

A2/1/18/180

25.04.2018.

20.04.2048.

1 011 655

359 778

A2/1/18/271

30.05.2018.

20.12.2024.

78 281

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702000046) “Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Gailīšu pagastā” īstenošanai

A2/1/18/272

30.05.2018.

20.05.2033.

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07A019.2201-000009)“Garozas
muižas parka labiekārtošana”
īstenošanai

A2/1/18/273

30.05.2018.

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/011)
“Teritorijas revitalizācija Codes
pagastā, rekonstruējot vietējā
autoceļa posmu” īstenošanai

A2/1/18/274

Valsts kase

Valsts kase

37

Valsts kase

38

Valsts kase

39

Valsts kase

41

42

Saistību apmērs

Mērķis

Aizdevējs

36

40

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Līguma
noslēgšanas
datums

43

Valsts kase

44

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07A019.2202-000006) „Īslīces
kultūras nama 1. stāva
atjaunošana” īstenošanai
Projekta "Bauskas novada
izglītības iestāžu informācijas
tehnoloģiju aprīkojuma iegāde"
īstenošanai
ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/011)
“Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana”
īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07A019.2202-000007) “Ceraukstes
tautas nama fasādes atjaunošana
pakalpojumu nodrošināšanai”
īstenošanai

ERAF projekta
(Nr.5.6.2.0/17/I/010)“Teritorijas
revitalizācija Gailīšu pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu” īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07A019.2201-000008) “Rītausmu
ciema sporta un atpūtas parka
izveide” īstenošanai
ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/009)
“Brīvības bulvāra revitalizācija
uzņēmējdarbības veicināšanai”
īstenošanai

Atmaksas
termiņš

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

-

-

-

-

-

33 107

-

-

-

-

-

-

8 018

15 902

7 936

-

-

-

-

-

39 854

14 611

13 958

13 924

13 894

13 858

13 825

13 792

33 840

8 542

8 521

8 500

8 478

1

-

-

-

34 042

277 402

52 350

4 319

4 308

4 298

4 287

4 277

4 266

4 255

23 215

53 225

20.12.2024.

95 373

39 584

9 992

9 967

9 942

9 917

2

-

-

-

39 820

30.05.2018.

20.12.2030.

188 520

111 920

11 471

11 443

11 415

11 387

11 358

11 329

11 301

33 735

113 439

A2/1/18/275

30.05.2018.

20.12.2025.

85 339

40 480

8 195

8 175

8 154

8 134

8 114

1

-

-

40 773

A2/1/18/276

30.05.2018.

20.05.2034.

198 864

151 632

11 612

11 583

11 555

11 527

11 498

11 470

11 441

73 675

154 361

A2/1/18/277

30.05.2018.

20.05.2038.

227 673

191 170

11 404

11 377

11 349

11 322

11 294

11 266

11 238

116 331

195 581

A2/1/18/353

26.06.2018.

20.05.2044.

10 991 671

8 218 962

984 097

911 726

846 132

787 559

727 873

720 602

657 921

2 711 765

8 347 675

275 431

373 293

45

Valsts kase

46

Valsts kase

47

Valsts kase

Projekta "Remontdarbu veikšana
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs"' īstenošanai

A2/1/18/407

04.07.2018.

20.06.2028.

386 344

305 010

41 425

41 322

41 219

41 117

41 013

40 910

40 807

20 370

308 183

48

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/002)
"Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā" īstenošanai

A2/1/18/508

31.07.2018.

20.07.2048.

622 067

622 067

12 883

24 371

24 313

24 259

24 197

24 140

24 082

486 647

644 892

49

Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo transportu
iegādei

A2/1/18/507

31.07.2018.

20.07.2023.

66 476

38 489

14 088

14 053

10 516

-

-

-

-

Investīciju projektu īstenošanai
(saistību pārjaunojums)

Bauskas novada administrācija

-

2021, Aprīlis

38 657

Nr.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A2/1/18/590

30.08.2018.

20.08.2028.

187 540

149 079

19 606

19 558

19 509

19 461

19 411

19 363

19 314

14 455

150 677

-

45 321

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

50

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta
“Videonovērošanas sistēmas
Bauskā izbūves 2. un 3.kārta”
īstenošanai

51

Valsts kase

Projekta “Bauskas novada izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana“ īstenošanai

A2/1/18/669

03.10.2018.

20.09.2023.

77 923

45 122

16 516

16 474

12 331

-

-

-

-

52

Valsts kase

Projekta „Celtnieku ielas,
Līdumnieku ielas posma no
Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai,
Ainavu ielas posma no Celtnieku
ielas līdz Pārupes ielai pārbūve”
īstenošanai

A2/1/18/739

23.10.2018.

20.10.2043.

496 423

473 020

24 919

24 861

24 801

24 744

24 681

24 621

24 561

312 863

486 051

53

Valsts kase

Projekta "Ielu seguma atjaunošana
Bauskas novada Dāviņu un
Vecsaules pagastā" īstenošanai

A2/1/18/805

16.11.2018.

20.11.2033.

61 135

53 144

4 221

4 211

4 200

4 190

4 180

4 169

4 159

24 737

54 067

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(LLI-291) "Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā"
investīciju daļas īstenošanai

A2/1/19/137

14.05.2019.

20.06.2031.

119 137

68 645

6 804

6 659

6 642

6 626

6 609

6 593

6 576

8 759

55 268

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/021)
"Bauskas industriālās teritorijas
attīstība, reģenerējot degradētās
teritorijas" īstenošanai

A2/1/19/197

05.06.2019.

20.03.2040.

847 872

602 525

32 738

32 740

32 660

32 584

32 501

32 423

32 343

389 772

617 761

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702000043) "Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Ceraukstes pagastā" īstenošanai

A2/1/19/301

12.08.2019.

21.07.2031.

773 964

185 104

7 590

18 727

18 686

18 641

18 594

18 547

18 501

68 967

188 253

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.-18-06-A00702000040) "Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Codes pagastā" īstenošanai

A2/1/19/313

02.09.2019.

22.12.2025.

441 877

66 720

13 508

13 474

13 440

13 407

13 373

2

-

-

67 204

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702000061) "Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Īslīces pagastā" īstenošanai

A2/1/19/312

02.09.2019.

20.12.2027.

522 498

74 476

6 741

11 544

11 499

11 471

11 442

11 413

11 384

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702000065) "Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Mežotnes pagastā" īstenošanai

A2/1/19/311

02.09.2019.

20.08.2026.

517 940

69 973

6 729

13 548

13 530

13 496

13 462

10 076

-

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/19/I/004)
"Teritorijas revitalizācija Bauskas
pilsētas ziemeļu aglomerācijā"
īstenošanai

A2/1/20/39

11.02.2020.

20.01.2050.

2 303 223

1 305 785

21 849

65 173

106 167

105 313

104 459

103 604

102 750

2 069 413

2 678 728

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/002)
"Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā" īstenošanai

A2/1/20/43

18.02.2020.

20.01.2050.

256 641

109 661

2 263

11 617

11 625

11 531

11 438

11 344

11 251

226 423

297 492

Valsts kase

ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/011)
"Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana"
īstenošanai

A2/1/20/352

17.06.2020.

20.05.2050.

841 650

239 522

9 289

41 619

41 230

40 803

40 375

39 948

39 521

777 487

1 030 272

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Bauskas novada administrācija

2

-

2021, Aprīlis

75 496

70 841

Nr.p.k.

Aizdevējs

63

Valsts kase

64

Valsts kase

65

Valsts kase

66

Valsts kase

67

Valsts kase

68

Valsts kase

69

Valsts kase

70

Valsts kase

71

Valsts kase

72

Valsts kase

73

Valsts kase

74

Valsts kase

75

Valsts kase

76

Valsts kase

77

Valsts kase

78

Valsts kase

79

Valsts kase

80

Valsts kase

Mērķis

Projekta "Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve
Dāviņu pagastā" īstenošanai
Projekta "Pilskalna ielas pārbūve
Bauskā " īstenošanai
Projekta "Liepu ielas un Lauku ielas
posmu atjaunošana Īslīces
pagastā" īstenošanai
Projekta "Seguma maiņa Zemgaļu
ielas posmam no Skolas ielas līdz
Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas
pilsētā” īstenošanai
Projekta "Pārupes ielas pārbūve
Bauskā" īstenošanai
Projekta "Ēkas rekonstrukcija un
funkcijas maiņa-Iecavas mākslas
un mūzikas skola" īstenošanai
Projekta "Iecavas pirmsskolas
izglītības iestādes "Cālītis"
teritorijas labiekārtošana"
īstenošanai
Ceļu un to kompleksa investīciju
projekta "Skolas ielas
rekonstrukcija, Iecavā, Iecavas
novadā" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Pašvaldības aģentūras "Iecavas
veselības centrs" teritorijas
labiekārtošana" īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei
Investīciju projektu īstenošanai
(saistību pārjaunojums)
Projekta "Zemgales ielas pārbūve
posmā no Rīgas ielas līdz Dārza
ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā
no Skolas ielas līdz Zemgales ielai"
īstenošanai
Projekta "Autoceļa A7-PapardesGāršas-Spītes-Podāzeļi pārbūve
(1.kārta)" īstenošanai
Projekta "Lauku ielas pārbūve
posmā no Lauku ielas un Baldones
ielas krustojuma līdz Iecavas
vidusskolas iebrauktuvei"
īstenošanai
Projekta "Iecavas vidusskolas
pārbūve" īstenošanai
Projekta "Sporta zāles būvniecība
pie Iecavas pamatskolas"
īstenošanai
ERAF projekta "Rundāles pagasta
ūdensssaimniecības attīstība"
īstenošanai
Jauna bērnudārza celtniecībai
Rundāles pagasta Saulainē

81

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr.10-06-L32100000257) "Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Rundāles
novadā_2" īstenošanai

82

Valsts kase

Projekta "Pirmsskolas izglītības
iestādes Svitene vienkāršotā
renovācija" īstenošanai

Bauskas novada administrācija

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A2/1/20/481

03.08.2020.

20.07.2050.

698 589

316 482

5 141

30 455

30 288

30 071

29 854

29 638

29 421

611 247

796 115

A2/1/20/582

27.08.2020.

20.08.2050.

660 540

269 318

3 191

30 077

30 013

29 863

29 713

29 563

29 414

629 903

811 737

A2/1/20/583

27.08.2020.

20.08.2035.

315 428

94 628

651

23 670

23 668

23 611

23 553

23 496

23 439

179 768

321 856

A2/1/20/795

02.11.2020.

20.10.2027.

91 190

27 357

188

15 411

15 385

15 347

15 309

15 271

15 234

3

92 148

A2/1/21/343

28.06.2021.

21.06.2027.

72 515

-

45

13 344

13 332

13 299

13 267

13 234

6 606

A2/1/15/570

02.10.2015.

20.12.2035.

1 300 000

975 000

67 446

67 281

67 116

66 957

66 787

66 622

66 457

525 740

994 406

A23/1/16/424

06.10.2016.

20.12.2032.

693 304

554 688

47 612

47 495

47 377

47 263

47 143

47 026

46 909

232 795

563 620

A2/1/17/398

22.06.2017.

20.12.2032.

1 100 000

880 032

75 538

75 352

75 166

74 984

74 794

74 609

74 423

369 337

894 203

A2/1/18/247

23.05.2018.

20.12.2028.

400 000

320 000

40 795

40 694

40 592

40 492

40 390

40 289

40 187

40 091

323 530

A2/1/18/367

02.07.2018.

20.06.2023.

126 687

63 350

25 491

25 426

12 693

-

-

-

-

-

63 610

A2/1/18/547

08.08.2018.

20.12.2028.

1 450 422

895 864

221 161

187 843

140 611

79 798

68 753

68 575

68 407

68 243

903 391

A2/1/20/615

01.09.2020.

20.12.2040.

230 000

133 500

364

12 694

12 712

12 678

12 643

12 609

12 575

160 355

236 630

A2/1/20/616

01.09.2020.

20.12.2040.

98 000

98 000

5 117

5 134

5 122

5 110

5 097

5 084

5 072

64 807

100 543

A2/1/20/617

01.09.2020.

20.12.2040.

113 860

113 860

5 956

5 968

5 954

5 940

5 925

5 910

5 896

75 334

116 883

A2/1/21/350

29.06.2021.

20.06.2051.

2 370 000

-

130

4 847

88 947

88 799

88 592

88 383

88 176

2 012 277

2 460 151

A2/1/21/405

14.07.2021.

20.06.2051.

2 260 000

-

132

4 044

84 826

84 678

84 479

84 281

84 083

1 918 874

2 345 397

A2/1/06/68

24.02.2006.

20.01.2026.

640 292

125 160

24 216

24 093

24 034

23 975

23 915

5 975

-

A2/1/08/949

05.12.2008.

20.07.2033.

1 410 534

791 585

87 747

87 137

86 924

86 711

86 497

86 274

86 061

195 262

802 613

A2/1/11/67

02.03.2011.

20.02.2036.

82 912

56 816

8 055

3 861

3 851

3 841

3 831

3 821

3 811

26 992

58 063

A2/1/13/90

18.03.2013.

20.03.2028.

357 811

185 271

26 189

25 954

25 890

25 826

25 762

25 698

25 634

6 402

187 355

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

-

-

2021, Aprīlis

kopā

73 127

126 208

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A2/1/14/271

23.04.2014.

20.03.2034.

586 346

228 059

35 574

17 862

17 819

17 776

17 733

17 690

17 647

92 467

234 568

A2/1/14/732

30.09.2014.

20.09.2029.

151 196

47 915

5 623

5 582

5 568

5 554

5 540

5 526

5 512

9 555

48 460

A2/1/15/195

07.05.2015.

23.04.2020.

184 387

48 564

5 259

5 280

5 247

5 214

5 181

5 148

5 115

12 813

49 257

A2/1/16/494

08.12.2016.

20.12.2041.

400 000

350 028

17 720

17 501

17 459

17 417

17 375

17 333

17 290

243 138

365 233

A2/1/16/512

19.12.2016.

22.12.2031.

117 679

54 428

4 948

5 072

5 060

5 048

5 036

5 024

5 012

19 841

55 041

A2/1/16/511

19.12.2016.

22.12.2031.

131 949

73 612

6 914

6 859

6 842

6 825

6 808

6 791

6 774

26 838

74 651

A2/1/17/174

03.04.2017.

20.03.2042.

399 990

382 075

19 293

18 890

18 845

18 800

18 755

18 710

17 935

256 215

387 443

A2/1/18/68

02.03.2018.

20.02.2043.

1 987 144

1 753 144

95 701

93 474

93 251

93 018

92 788

92 555

92 322

1 130 828

1 783 937

A2/1/18/188

26.04.2018.

20.04.2043.

228 362

228 362

10 750

10 883

10 826

10 769

10 712

10 655

10 598

167 749

242 942

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas -Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
projekta (Nr. ENI-LLB-2-340)
"Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga
Rundāles un Svisločas pievilcības
un konkurētspējas uzlabošanai"
investīciju daļas īstenošanai

A2/1/20/373

02.07.2020.

20.06.2035.

238 979

238 979

718

17 679

17 704

17 729

17 754

17 779

17 804

122 530

229 697

93

Valsts kase

Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(Nr. LV-RU-052) "Ainava kā
resurss: atbalsts jauniem
pakalpojumiem un tūrismam
Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju
daļas īstenošanai

A2/1/19/448

04.12.2019.

20.11.2034.

184 000

184 000

13 680

13 571

13 538

13 505

13 472

13 439

13 406

92 238

186 849

94

Valsts kase

A2/1/20/691

01.10.2020.

20.09.2035.

121 491

121 491

365

9 139

9 117

9 095

9 073

9 051

9 024

68 628

123 492

95

Valsts kase

A2/1/21/239

27.05.2021.

20.05.2041.

400 000

-

1 250

1 350

22 526

22 472

22 418

22 364

22 310

292 654

407 344

96

Valsts kase

A2/1/11/573

29.09.2011.

20.09.2021.

126 778

10 565

10 565

-

-

-

-

-

-

Nr.p.k.

83

Aizdevējs

Valsts kase

84

Valsts kase

85

Valsts kase

86

Valsts kase

87

Valsts kase

88

Valsts kase

89

Valsts kase

90

Valsts kase

91

Valsts kase

92

Mērķis

KPFI projekta (Nr. KPFI-15.2/33)
"Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Pilsrundāles
vidusskolas un Pilsrundāles
vidusskolas Bērsteles
struktūrvienības ēkā" īstenošanai
ERAF projekta (Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/045/0
54) "Ūdenssaimniecības attīstība
Rundāles novada Rundāles
pagasta Pilsrundāles ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta (
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/04
8/075) "Ūdenssaimniecības
attīstība Rundāles novada Svitenes
pagasta Svitenes ciemā"
īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Multifunkcionālā centra 1. un 3.
kārtas būvniecība" īstenošanai
ELFLA projekta (Nr. 16-06-AL07A019.2201-000004) "Atklātas
daudzfunkcionālas arēnas
būvniecība Svitenē" īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07A019.2202-000003) "Apgaismota
gājēju celiņa būvniecība
Pilsrundāles ciemā (II kārta)"
īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Multifunkcionālā centra 1. un 3.
kārtas būvniecība" īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.17-06+A00702000105) "Pašvaldības ceļa
"Pilsrundāle-Svitene" pārbūve"
īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Multifunkcionālā centra 4. kārtas
būvniecība" īstenošanai

Projekta "Pašvaldības autocļa A3
"Pilsrundāle-Dzirnavu pietura"
posma pārbūve" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve
II kārta" īstenošanai
Projekta "Saulaines sociālā
pakalpojumu centra rekonstrukcija"
pabeigšanai

Bauskas novada administrācija

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

-

2021, Aprīlis

kopā

10 565

Nr.p.k.

Līguma Nr.

A2/1/17/173

03.04.2017.

21.03.2022.

19 283

3 879

3 924

-

-

-

-

-

-

-

3 924

A2/1/16/232

19.07.2016.

20.06.2021.

29 484

3 176

3 286

-

-

-

-

-

-

-

3 286

A2/1/07/309

21.06.2007.

20.05.2022.

78 258

8 116

5 430

2 729

-

-

-

-

-

-

8 159

A2/1/07/536

12.10.2007.

20.09.2022.

29 702

3 510

2 030

1 501

-

-

-

-

-

-

3 531

A2/1/07/537

12.10.2007.

20.09.2022.

34 327

4 065

2 345

1 744

-

-

-

-

-

-

4 089

A2/1/08/716

25.08.2008.

20.08.2028.

261 808

105 378

14 817

14 657

14 497

14 339

14 177

14 018

13 856

10 196

110 557

A2/1/06/806

28.12.2006.

20.09.2032.

569 149

237 303

22 950

22 712

22 475

22 243

22 000

21 763

21 527

96 709

252 379

AL00418

05.12.2006.

01.10.2021.

27 461

1 897

1 941

-

-

-

-

-

-

-

1 941

A2/1/07/243

01.06.2007.

20.03.2027.

256 117

81 010

13 900

13 747

13 595

13 443

13 290

13 138

3 211

-

84 324

A2/1/06/699

30.11.2006.

20.11.2026.

643 379

192 385

34 418

34 038

33 659

33 284

32 902

31 637

-

-

199 938

A2/4/05/358

09.08.2005.

05.03.2021.

284 574

10 173

10 185

-

-

-

-

-

-

-

10 185

A2/1/13/192

28.05.2013.

20.05.2023.

402 543

108 807

43 784

43 671

21 798

-

-

-

-

-

109 253

A2/1/14/158

20.03.2014.

20.03.2024.

208 227

63 024

19 544

19 495

19 446

4 856

-

-

-

-

63 341

A2/1/14/596

26.08.2014.

20.08.2024.

426 467

162 345

43 687

43 577

43 467

32 532

-

-

-

-

163 263

A2/1/14/595

26.08.2014.

20.08.2024.

128 058

33 795

9 094

9 071

9 048

6 772

-

-

-

-

33 985

A2/1/15/252

21.05.2015.

20.05.2025.

98 806

48 078

10 802

10 775

10 747

10 720

5 351

-

-

-

48 395

Projekta “Labiekārtošana un
remontdarbi Vecumnieku novada
izglītības iestādēs” īstenošanai

A2/1/15/303

17.06.2015.

20.06.2025.

220 260

107 154

24 074

24 014

23 953

23 893

11 927

-

-

-

107 861

A2/1/15/370

21.07.2015.

20.07.2025.

80 000

41 097

8 753

8 731

8 709

8 687

6 501

-

-

-

41 381

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta „Bērnu
laukuma un sadzīves atkritumu
konteineru laukumu izbūves II-III
kārta” īstenošanai

A2/1/16/218

28.06.2016.

20.06.2021.

246 541

27 394

27 443

-

-

-

-

-

-

-

27 443

Valsts kase

Projekta „Remontdarbi Vecumnieku
novada izglītības iestādēs un
Vecumnieku vidusskolas ēkas
daļas pamatu stiprināšana, telpu
remonts un apkures sistēmas
renovācija telpu grupai” īstenošanai

Aizdevējs

Valsts kase

98

Valsts kase

Valsts kase

100
Valsts kase
101
102
103
104

Saistību apmērs

Atmaksas
termiņš

97

99

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Līguma
noslēgšanas
datums

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
"Vides
investīciju
fonds" SIA

105
Valsts kase

Mērķis

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
(automašīnu) iegādei
Kurmenes pamatskolas ēkas
renovācijai
Kurmenes pagasta siltumapgādes
sistēmas energoefektivitātes
paaugstināšanai
Ūdenssaimniecības attīstības
būvprojekta izstrādei (Kurmene)
Kurmenes skolas ēkas
rekonstrukcijai
Valles vidusskolas sporta halles
celtniecībai
Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas
rekonstrukcijai
Centralizētās siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijai
(Vecumnieku)

Valsts kase

Projekta "Vecumnieku centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija” īstenošanai
Vecumnieku centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijai, 1. kārta

Valsts kase

Projekta "Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas ēkas un sporta zāles
renovācija" īstenošanai

106
Valsts kase
107

108

109
Valsts kase

110
Valsts kase

111
Valsts kase
112
Valsts kase
113
Valsts kase
114

115

KPFI projekta (Nr.KPFI-15.2/11)
"Energoefektivitātes uzlabošana
Skaistkalnes vidusskolas
sākumskolas korpusā” īstenošanai
KPFI projekta (Nr.KPFI-15.3/149)
"Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Misas vidusskolā”
īstenošanai
ERAF projekta
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/1
37/112) „Ūdenssaimniecības
attīstība Vecumnieku novada Valles
ciemā” īstenošanai
Projekta “Vecumnieku novada
izglītības iestāžu remontdarbi”
īstenošanai

Bauskas novada administrācija

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

2021, Aprīlis

kopā

Nr.p.k.

Aizdevējs

Valsts kase

Projekta “Ēkas Liepu ielā 2,
Vecumniekos, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā
pārbūve atbilstoši pirmsskolas
izglītības iestādes prasībām”
īstenošanai
Misas vidusskolas sporta laukuma
pārbūvei
Lietota mikroautobusa iegādei
Vecumnieku novada pašvaldības
vajadzībām
Projekta "Jumtu remonti
Vecumnieku novada Domes
izglītības iestādēs” īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702000026) “Vecumnieku novada
pašvaldības autoceļa A10
(Mednieki-Gali), autoceļa posma A1
(Ķekavas šoseja-Dzeguzes) un
autoceļa posma B2 (SpodrasKrieviņi) pārbūve Vecumnieku
novadā” īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
“Klientu apkalpošanas centra
izveide un administratīvās ēkas
pārbūve” īstenošanai
ERAF projekta
(Nr.9.3.1.1./18/I/020) "Dienas
aprūpes centra izveidošana
Vecumnieku novadā personām ar
garīga rakstura un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem"
īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.20-06-AL07A019.2202-000001) "Teritorijas
labiekārtošana pie Sarkanās
skolas, Bauskas ielā 4,
Vecumniekos" īstenošanai

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(Nr.LLI-425) "Daudzfunkcionālo
centru kā vietējās kopienas
sociālās iekļaušanas un attīstības
virzītājspēka attīstība" investīciju
daļas īstenošanai

116
Valsts kase
117

Mērķis

Valsts kase

118
Valsts kase
119
Valsts kase

120

Valsts kase
121
Valsts kase

122

Valsts kase

123

124

125
Valsts kase

126
Valsts kase
127
Valsts kase
KOPĀ:

Projekta "Vecumnieku vidusskolas
ēkas pārbūve" īstenošanai
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(Nr. LLI-498) “Vēsturiskais ceļš:
Raudondvaris-Bauska” investīciju
daļas īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta
"Mēmeles gaisa tiltiņa
rekonstrukcija" īstenošanai
x

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma Nr.

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A2/1/16/398

07.10.2016.

20.09.2026.

663 400

391 253

69 009

68 836

68 664

68 493

68 319

51 136

-

-

394 457

A2/1/18/125

03.04.2018.

20.03.2021.

77 439

8 605

8 624

-

-

-

-

-

-

-

8 624

A2/1/18/124

03.04.2018.

20.03.2021.

19 340

2 149

2 154

-

-

-

-

-

-

-

2 154

A2/1/18/246

25.05.2018.

20.05.2021.

30 346

6 744

6 755

-

-

-

-

-

-

-

6 755

A2/1/18/519

02.08.2018.

20.07.2028.

825 403

117 955

15 513

15 474

15 436

15 398

15 359

15 320

15 281

11 437

119 218

A2/1/18/589

30.08.2018.

20.08.2021.

111 002

37 002

37 074

-

-

-

-

-

-

-

37 074

A2/1/20/36

07.02.2020.

20.01.2040.

360 066

213 399

19 391

19 233

19 182

19 132

19 079

19 028

18 971

83 092

217 108

A2/1/20/515

05.08.2020.

20.07.2023.

42 300

42 300

9 495

18 876

14 126

-

-

-

-

-

42 497

A2/1/20/580

26.08.2020.

20.08.2025.

91 175

15 575

10 753

4 869

-

-

-

-

-

-

15 622

A2/1/21/346

21.06.2021.

20.06.2051.

7 677 320

-

4 368

223 431

313 893

312 813

311 734

310 654

309 572

7 147 268

8 933 733

A2/1/21/510

27.08.2021.

20.08.2036.

139 267

-

62

323

10 427

10 452

10 426

10 401

10 376

89 710

142 177

A2/1/21/511

27.08.2021.

20.08.2031.

208 435

-

50

21 871

21 841

21 788

21 734

21 681

21 627

80 629

211 221

x

Līguma
summa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

71 340 848

37 671 058

3 435 931

3 631 056

3 731 960

3 492 295

3 294 093

3 178 472

2 980 683

33 047 248

56 791 738

Galvojumi
1

Valsts kase

Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojuma
attīstība Bauskā" īstenošanai

A1/1/12/819

21.12.2012.

20.12.2032.

383 989

252 702

23 352

23 159

22 965

22 772

22 579

22 386

22 193

108 080

267 486

2

Kohēzijas fonda projekta "Siltuma
ražošanas efektivitātes
Valsts kase
paaugstināšana Bauskā"
īstenošanai
Bauskas novada
administrācija

A1/1/15/622

20.11.2015.

20.11.2032.

2 594 247

734 544

65 617

65 238

64 859

64 480

64 101

63 722

63 343

326 336

777 696

2021, Aprīlis

Nr.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Kohēzijas fonda projekta Nr.
5.3.1.0/17/I/020 "Bauskas
ūdenssaimniecības attīstība III
kārta" īstenošanai

3

Valsts kase

4

Valsts
Iecavas centralizētās
kase/Eiropas
siltumapgādes sistēmas
investīciju
rekonstrukcija
banka

5

Valsts kase

6

Valsts kase

7

Valsts kase

8

Valsts kase

9

Valsts kase

10

Valsts kase

11

Vides
investīciju
fonds

12

Valsts kase

13

Valsts kase
KOPĀ:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Iecavas novadā
Kohēzijas fonda projekta Nr.
4.3.1.0/17/A077 "Siltumtīklu
pārbūve Iecavā" īstenošanai
Kohēzijas fonda projekta
Nr.4.3.1.0/17/A/078 "Esošā
siltumavota pārbūve Iecavā,
uzstādot jaunu biomasas katlu"
īstenošanai
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Iecavas novada Zālītes
ciemā
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Iecavas novada Zorģu
ciemā
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Iecavā, 2.kārta"
īstenošanai

Saistību
pamatsummas
parāds uz
01.01.2021.

Saistību apmērs

Līguma
noslēgšanas
datums

Atmaksas
termiņš

A1/1/20/772

27.10.2020.

20.09.2040.

158 392

158 302

1 351

9 854

9 791

9 715

9 639

9 562

9 486

12/4/03/761

12.12.2003.

05.03.2021.

129 032

4 449

4 460

-

-

-

-

-

-

A1/1/12/495

10.09.2012.

20.10.2034.

1 665 240

1 165 641

89 111

88 688

88 265

87 856

87 422

87 000

86 578

594 148

1 209 068

A1/1/20/310

04.06.2020.

20.12.2040.

340 358

245 415

8 329

22 333

22 076

21 561

21 818

21 304

21 046

250 192

388 659

A1/1/20/308

04.06.2020.

20.12.2040.

1 093 100

-

22 822

71 928

71 101

70 275

69 463

68 623

67 796

806 296

1 248 304

A1/1/12/499

10.09.2012.

20.04.2032.

197 450

121 072

11 140

11 087

11 036

10 981

10 927

10 874

10 820

47 950

124 815

A1/1/12/497

10.09.2012.

20.04.2032.

135 399

83 036

7 638

7 601

7 564

7 529

7 491

7 455

7 418

32 907

85 603

A1/1/18/726

15.10.2018.

22.09.2039.

1 468 540

1 207 061

51 830

91 878

91 082

85 666

85 096

84 689

84 281

699 988

1 274 510

28.12.2012.

01.01.2023.

241 888

23 436

10 381

10 229

2 534

-

-

-

-

-

23 144

27.01.2014.

20.12.2033.

112 407

20 124

1 567

1 521

1 475

1 429

1 383

1 337

1 291

10 140

20 143

27.01.2014.

20.01.2034.

401 250

141 351

11 188

11 090

10 992

10 894

10 796

10 698

10 600

86 102

162 360

8 921 292

4 157 133

308 786

414 606

403 740

393 158

390 715

387 650

384 852

3 076 415

5 759 922

80 262 140

41 828 191

3 744 717

4 045 662

4 135 700

3 885 453

3 684 808

3 566 122

3 365 535

36 123 663

62 551 660

8.59

9.28

9.49

8.91

8.45

8.18

7.72

Līguma Nr.

SIA "Mūsu saimnieks" projekta
realizācija-preču iegāde
SIA "Mūsu saimnieks" projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Vecumnieku pagasta
Vecumniekos" realizācija
G/14/27
SIA "Mūsu saimnieks" projekta
"Siltumtrašu rekonstrukcija
Vecumnieku novada Vecumniekos"
īstenošanai
G/14/25
x

x

Kopā
saistības
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem

Līguma
summa

x

x

2021

2022

2023

2024

2025

2026

turpmākajos
gados

2027

kopā

114 276

173 674

-

4 460

x

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no
valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
saimnieciskajā gadā:

Bauskas novada administrācija

x

43 585 995

2021, Aprīlis

Apvienotajām pašvaldībām pārskaitāmie transferti 01.07.2021.-31.12.2021.*
no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
par
pansionātā
IZM
līdz
finansējums 01.01.1998.
ievietotām
personām

TMK

ceļu un ielu
uzturēšanai

aizņēmumi

92 389

1 822 008

Iecava

2 605

102 025

Rundāle

1 403

23 365

56 170

Vecumnieki

5 211

81 920

3 180

165 339

kopā

9 219

207 310

3 180

313 898

3 498 806

grozījumi
30.09.2021.
Iecava
Rundāle
Vecumnieki
kopā
ar 30.09.2021.
grozījumiem
Iecava
Rundāle
Vecumnieki
kopā

deputātu atlīdzībai
izglītības norēķini
Atver sirdi Zemgalē
IT pakalpojumiem
Optiskā tīkla ierīkošanaiMD pamata un vispārējai
MD interešu
MD5-6
MD spec
DOT sporta
DOT mākslas un mūzikas
nometnes
no SD par LM finansējumu
Skolas soma
PUMPURS
Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču attīstībai
aizņēmumi

pārējie

DRN

Kopā

no Bauskas
Sociālā
dienesta par
Labklājības
ministrijas
finansējumu

15 318

3 344 714

5 379 059

55 956

374 217

861

1 373 775

1 829 791

13 839

1 302 581

5 066

3 037 572

4 600 869

9 991

21 245

7 756 061

11 809 719

47 263
16 724
29 263
93 250

Pavisam
kopā

5 435 015
718

1 844 348

79 786

718

11 890 223

1 225 909
227 873
690 160
2 143 942

15
3 273
3 288

546
6 909
7 455

10 453
1 888
2 814
15 155

1 236 923
233 034
699 883
2 169 840

4 610 860

-

-

2 605
1 403
5 211
9 219

1 155 197
267 962
651 013
2 074 172

3 180
3 180

92 389
56 170
165 339
313 898

2 042 008
374 217
1 452 911
3 869 136

15 318
861
5 066
21 245

3 297 451
1 357 051
3 008 309
7 662 811

6 604 968
2 057 664
5 291 029
13 953 661

55 971
17 112
9 991
83 074

546
718
6 909
8 173

10 453
1 888
2 814
15 155

6 671 938
2 077 382
5 310 743
14 060 063

9 219

2 074 172

3 180

313 898

3 869 136

21 245

7 662 811

13 953 661

83 074

8 173

15 155

14 060 063

Rundāle
Vecumnieki
10 271 25 100
2 171
6 909
1 350
6 453 642
155 521
477 681
8 262
25 071
61 106
65 528
19 708
813
-

Bauska
61 025
15 015
7 455
1 350
15 860
1 216 406
137 342
239 982
270 991
2 141
4 483
3 288
10 672

8 765 583 204
104 009
113 348
251 283
1 328
4 483
15
5 970

220 000
1 236 923

-

-

-

3 273
1 888

2 814 -

233 034

150 330 699 883 -

150 330
370 330

370 330 finansēšana
2 169 840

-

-

citi projekti

1 053 172
244 597
569 093
1 866 862

Iecava
25 654 12 844
546

220 000

no projekta
Atver sirdi
Zemgalē

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 30.septembrī

Nr. 148 (prot. Nr.5, 14.p.)

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par
kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.
2.1.

2.2.

Apstiprināt Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr. 6
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai”.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
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;
pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos publicējot oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Pielikumā: 20.09.2021. saistošie noteikumi Nr.6 ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu uz 11
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr. 6 „ Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai ” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka,
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta
otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos
neteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt
līdzekļus to kultūras pieminekļu konservācijai un
restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir
pieejami sabiedrības apskatei.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Bauskas
novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” un tā aizsardzības zonas vēsturiskās
apbūves konservācijai un restaurācijai
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas
vēsturiskā centra un Bauskas novada kultūras mantojuma
saglabāšanu, veicināt kvalitatīvu kultūrvēsturiskās vides
saglabāšanu un attīstību.
Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības
budžeta ietvaros.
Sekmīgas saistošo noteikumu darbības gadījumā
ilgtermiņā šāds atbalsts veicinās Bauskas vecpilsētas un
novada kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kvalitātes
paaugstināšanu, kas var paaugstināt gan interesi par
īpašumiem un dzīvesvietu Bauskas vēsturiskajā centrā, gan
veicināt ar tūrismu saistīto nozaru – amatniecības,
ēdināšanas, naktsmītņu u.c. uzņēmējdarbības nozaru
aktivitāti.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. pēc
pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu izsludinās, tos publicējot oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Konsultācijas notikušas ar biedrību „Bauskas vecpilsēta”.

A.Mačeks

Šis dokuments ir 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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 6
(protokols Nr. 5, 14.punkts)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un likuma „Par kultūras
pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu

I.
1.

2.
3.
4.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, izvērtē līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas
nosacījumus Bauskas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” (turpmāk – Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs) un tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves konservācijai un
restaurācijai.
Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt novada kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās
vides saglabāšanu sabiedrības interesēs.
Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības kārtējā gada budžetā mērķim
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk kā
15 000 EUR piecu gadu periodā. Vienā pieteikumā var iekļaut vairākus darbu veidus.
II. Finansēšanas nosacījumi un apmērs

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts šādiem darbiem:
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa
konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma
dokumenta
(konservācijas/restaurācijas
programmas),
ieskaitot
arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā
apsekojuma sagatavošanai – līdz 100 %, bet ne vairāk kā 2000 euro;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 %, bet ne vairāk kā 5000 euro;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai līdz 80% no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai
restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 euro;
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5.6.
5.7.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares
detaļu konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 2000 euro;
publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas
interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes,
bet ne vairāk kā 2000 euro.
Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
jaunai būvniecībai;
darbiem objektos, kas nav kultūras pieminekļi un nav Bauskas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas vēsturiskā apbūve (būvēti pēc 1940.gada);
jaunu, vēsturiskajai apbūvei neatbilstošu būvelementu izgatavošanai un uzstādīšanai;
komunikāciju remontam vai būvniecībai;
realizētiem projektiem.
III. Prasības līdzfinansējuma saņēmējam

Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai, kura ir kultūras pieminekļa vai
vēsturiskās apbūves daļas īpašnieks (valdītājs) vai apsaimniekotājs, un kurai:
7.1. nav pasludināta maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sankcija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.2. objekts, kura restaurācijai nepieciešams līdzfinansējums, ir iekļauts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā vai ir daļa no Bauskas pilsētas vēsturiskā centra vai tā
aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves (būvēts līdz 1940.gadam);
7.3. īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
7.4. ja pieteikuma iesniegšanas dienā nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un
nokavējuma nauda) par telpu grupām attiecīgajā ēkā, ēkai piesaistītajām palīgēkām un ēkai
piesaistīto zemesgabalu;
7.5. ja ēka ir daudzdzīvokļu māja vai kopīpašums – īpašnieku kopības lēmums par:
7.5.1. pieteikuma iesniegšanu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šo noteikumu 5.
punktā paredzētajiem konservācijas vai restaurācijas darbiem;
7.5.2. pilnvaroto personu, kura ir tiesīga iesniegt un parakstīt pieteikumu, un slēgt līgumu par
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu
saistītās darbības;
7.5.3. pēdējā gada laikā nav uzsākts administratīvā pārkāpuma process vai tā nav
administratīvi sodīta par patvaļīgu būvniecību.
7.

IV. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība
8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Īpašnieks iesniedz šādus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai:
pieteikumu (1.pielikums);
dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā
(ja nepieciešams);
darbu nepieciešamības pamatojumu un aprakstu, ja līdzfinansējums nepieciešams
būvniecības ieceres vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas
programmas), ieskaitot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un tehnisko
slēdzienu sagatavošanai;
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtu uzziņu par kultūras pieminekļu
aizsardzības prasībām ēkas konservācijas/restaurācijas projektēšanai, ja līdzfinansējums
nepieciešams
būvniecības
ieceres
vai
tam
pielīdzināma
dokumenta
(konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski māksliniecisko
inventarizāciju un tehnisko apsekojumu) sagatavošanai;
2
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

8.5.
8.6.
8.7.
8.7.1.

8.7.2.
8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

8.8.
8.9.
9.

tehnisko apsekojumu, ja līdzfinansējums nepieciešams ēkas konstrukciju konservācijai/
restaurācijai;
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu būvniecības dokumentāciju, ja darbu
veids to nosaka;
informāciju par darbu izpildītājiem, to pieredzi un kvalifikāciju, kas atbilst šādiem
kritērijiem:
arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai izpētes veikšanai - arhitekts vai mākslas
vēsturnieks ar pieredzi arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas sagatavošanā
vēsturiskām ēkām, uzrādot informāciju par trīs jaunākajām sagatavotajām arhitektoniski
mākslinieciskajām inventarizācijām, kas atbilst Arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas uzdevumam (3.pielikums);
tehniskā apsekojuma sagatavošanai – sertificēts būvinženieris;
konservācijas/restaurācijas projektēšanai – sertificēts arhitekts ar pieredzi vēsturisku ēku
konservācijas/restaurācijas projektēšanā, uzrādot informāciju par trīs jaunākajiem
projektiem vēsturisku ēku konservācijā/restaurācijā;
konservācijas/restaurācijas būvdarbu veikšanai – sertificēts būvuzņēmējs vai
saimnieciskās darbības veicējs ar pieredzi vēsturisku ēku konservācijas/restaurācijas, darbu
veikšanā, uzrādot informāciju par trīs jaunākajiem realizētajiem projektiem vēsturisku ēku
konservācijā, restaurācijā;
konservācijas, restaurācijas darbu veikšanai – kvalificēts restaurators, uzrādot Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes vai Latvijas Amatniecības kameras izsniegtu restauratora
apliecību atbilstošā restaurācijas nozarē un informāciju par trīs jaunākajiem veiktajiem
darbiem restaurācijā.
izmaksu tāmi;
darbu veikšanas termiņu.
Pieteikumu (1.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Bauskas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauskas, Bauskas nov., LV3901) vai elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu dome@bauska.lv .
V. Pieteikuma izskatīšanas kārtība

Pieteikumus izvērtē Bauskas novada pašvaldības Bauskas vecpilsētas un novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija. Komisijai ir tiesības
pieprasīt papildinformāciju no iesniedzēja par plānotajiem darbiem un izpildītāja
kvalifikāciju.
11.
Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā no
pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā.
12.
Katram ēkas īpašniekam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu eiro nosaka
balstoties uz izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 5.punktā noteiktos līdzfinansējuma
apmērus.
13.
Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
13.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst
saistošo noteikumu prasībām;
13.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums, tam pievienotie dokumenti vai
līdzfinansējuma saņemšanas mērķis neatbilst saistošo noteikumu prasībām.
14.
Atzinumu Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un
attīstības komisija iesniedz Bauskas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai lēmuma
projekta sagatavošanai izskatīšanai Bauskas novada domē.
10.

VI. Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Lēmumā
tiek norādīts līdzfinansējuma apmērs.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru,
Bauskas novada administrācija slēdz līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Bauskas novada administrāciju jānoslēdz 15
dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Ja līdzfinansējuma saņēmēja kavējuma dēļ divu
mēnešu laikā līgums nav noslēgts, ēkas īpašnieks zaudē tiesības slēgt līgumu.
Pašvaldība apmaksā veiktos darbus piešķirtā līdzfinansējuma ietvaros pēc tam, kad
Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības
komisija ir sagatavojusi apsekošanas aktu par darbu kvalitāti un saskaņojusi rēķinu
iesniegšanai pašvaldībā.
Izmaksu sadārdzinājums, ja tāds rodas, jāsedz īpašniekam par saviem līdzekļiem.
Līguma termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, iespējamais līguma termiņa
pagarinājums ir ne vairāk kā 6 mēneši no līguma pamattermiņa pēdējās dienas. Par līguma
termiņa pagarinājumu, ja tāds nepieciešams, līdzfinansējuma saņēmējs rakstiski informē
Bauskas novada pašvaldību, norādot pamatotu iemeslu tā nepieciešamībai, un noslēdz
papildvienošanos.
VI. Līdzfinansējuma izlietojuma kontrole

21.

22.

23.

24.

Darbu gaitu objektā, kas saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, kontrolē Bauskas novada
būvvalde, pieaicinot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Bauskas vecpilsētas un
novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas pārstāvjus.
Pēc darbu pabeigšanas izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību iesniegtajai dokumentācijai
novērtē Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un
attīstības komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus. Bauskas vecpilsētas un
novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija sagatavo
apsekošanas aktu.
Līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā iesniedz Bauskas novada
administrācijā atskaiti par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (2.pielikums), kurai
pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti un veikto darbu apraksts/restaurācijas atskaite
vai restaurācijas pase.
Gadījumā, ja līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā nav pabeidzis darbus vai
veiktie darbi nav kvalitatīvi un neatbilst iesniegtajai dokumentācijai, viņš zaudē tiesības
saņemt līdzfinansējumu.
VII. Noslēguma jautājumi

25.

26.

Spēku zaudē Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta „Saistošie noteikumi par valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā
esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”.
Pieteikumi, kas iesniegti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti un
līdzfinansējums tiem tiek piešķirts iepriekšējā kārtībā, atbilstoši Bauskas novada domes
2016.gada 31.marta “Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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1.pielikums
Bauskas
novada
domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6

30.09.2021.

Pieteikuma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
Ēkas adrese
Ēkas kadastra Nr.
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums,
reģistrācijas Nr. / fiziskai personai –
vārds, uzvārds, personas kods
Pieteikuma iesniedzēja adrese
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas
vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
tel. Nr.,e-pasta adrese
Bankas konta Nr.
Darbu veidi, kuriem paredzēts līdzfinansējums (atzīmēt vienu vai vairākus atbilstošos)
1. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa
konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam
pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot
arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās
izpētes un tehniskā slēdziena sagatavošanai
2. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares
konservācijai vai restaurācijai
3. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības
izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai
4. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma
restaurācijai
5. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai
restaurācijai
6. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās
apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai
7. Publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās
apbūves ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai
restaurācijai
Kopējās izmaksas
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums
Darbu veikšanas termiņš

EUR
EUR

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:
Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas un dokuments, kas apliecina
pilnvarnieka tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā (izņemot SIA „VIDES
SERVISS”)
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Būvniecības ieceres dokumentācija

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

Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija
Tehniskais apsekojums
Darbu apraksts/restaurācijas programma
Izmaksu tāme
Citi materiāli
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir
patiesi un atbilst oriģinālam
Pieteikuma iesniedzēja paraksts
Pieteikuma iesniegšanas datums
Atzīme par pieteikuma reģistrāciju Bauskas novada
pašvaldībā
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2.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.6

Atskaites veidlapa par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu
Ēkas adrese
Ēkas kadastra Nr.
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums,
reģistrācijas Nr. / fiziskai personai –
vārds, uzvārds, personas kods
Pieteikuma iesniedzēja adrese
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas
vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
tel. Nr.,e-pasta adrese
Līdzfinansējuma līguma Nr., datums
Darbu veidi, kuriem izmantots līdzfinansējums (atzīmēt vienu vai vairākus atbilstošos)
1. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa
konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam
pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot
arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās
izpētes un tehniskā slēdziena sagatavošanai
2. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares
konservācijai vai restaurācijai
3. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības
izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai
4. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma
restaurācijai
5. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai
restaurācijai
6. Arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās
apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai
7. Publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās
apbūves ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai
Kopējās izmaksas
Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums

EUR
EUR

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:
Veikto darbu apraksts
Sagatavotā dokumentācija (būvprojekts, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija,
tehniskais apsekojums, restaurācijas programma)
Izmaksas apliecinošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, maksājumu uzdevumi)
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir
patiesi un atbilst oriģinālam
Atskaites iesniedzēja paraksts

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

Atskaites iesniegšanas datums
Atzīme par atskaites reģistrāciju Bauskas novada
pašvaldībā
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3. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.6

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevums
1.
2.

3.
4.

5.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.

8.

Vēsturisku nozīmīgas ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija tiek veikta ar
mērķi noskaidrot gan visas ēkas, gan atsevišķu tās sastāvdaļu kultūrvēsturisko vērtību.
Arhitektoniski māksliniecisko inventarizācijas apjomu, ņemot vērā ēkas vēsturisko vērtību
un publisko pieejamību, nosaka Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvalde
un tā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā.
Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas saturs un kvalitatīvās prasības pret to ir
nemainīgas, neatkarīgi no ēkas vecuma, izmēriem vai sarežģītības pakāpes.
Arhitektoniski-māksliniecisko inventarizāciju var veikt speciālists ar atbilstošu
kvalifikāciju (augstākā izglītība arhitektūrā vai mākslas vēsturē) un pieredzi ēku
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un restaurācijas jomā, ko apliecina līdzdalība šāda
rakstura izpētes pasākumos un kompetentu institūciju atsauksmes.
Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija pēc tās pabeigšanas un iesniegšanas
būvvaldē kļūst par nozīmīgu dokumentu, kurā iekļautā informācija respektējama, izskatot
jautājumus par attiecīgās ēkas uzturēšanu, tās saglabātības nodrošināšanas pasākumiem un
jebkāda veida izmaiņu veikšanu ēkas veidolā.
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atskaites dokumentācijai jāsatur šāda
informācija:
vispārējs pētāmā objekta raksturojums un ziņas par inventarizāciju: tās mērķi,
organizētājiem, izpildītājiem, pētniecības metodēm, inventarizācijas sējumu kopējo skaitu
un glabāšanas vietu, kā arī inventarizācijas materiālu oriģinālu (fotoattēlu negatīvu vai
digitālo failu, pierakstu, uzmērījumu un rasējumu) uzglabāšanas formātu un vietu;
vispārējas, bez padziļinātas pirmavotu izpētes, iegūstamas ziņas par inventarizējamā
objekta vēsturi, norādot arī informācijas avotus;
apsekojuma rezultātu apraksts, kurā sniegtas šādas ziņas: ēkas celšanas un nozīmīgāko
pārbūvju datējumi, apjoms, konstrukcijas, plānojums, būvgaldniecības izstrādājumi (logi,
durvis, kāpnes, iebūvētās mēbeles), grīdu segumi, apkures ietaises, fasāžu un interjera
apdares elementi;
anotēti inventarizācijas saturam atbilstoši ēkas kopskatu, fasāžu, interjeru, kā arī nozīmīgu
būvdetaļu un apdares elementu fotoattēli;
uz jau esošu uzmērījumu bāzes izstrādāti ēkas plāni un fasāžu grafiski attēlojumi vai
inventarizācijas gaitā radīti shematiski plāni un fasāžu zīmējumi, kuros fiksēta telpu
inventarizācijā lietotā telpu numerācija, informācija par logu un durvju tipiem un to
izvietojumu, kā arī informācija par citiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem ēkas fasāžu vai
interjera elementiem;
gala secinājumi un ieteikumi, norādot tās vērtīgās ēkas detaļas, kuru zaudēšana,
pārveidošana vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama, kā arī cita informācija, kas
atbilst konkrētā apsekojuma darba uzdevumam.
Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā veicamas atsevišķas krāsojumu
izpētes zondāžas, nosakot ēkas fasāžu un to atsevišķu elementu sākotnējā krāsojuma toni
(pēc NCS krāsu kataloga) un krāsas sastāvu (darvas, krīta-līmes, lineļļas vai cita). Zondāžu
rezultāti fiksējami aprakstu, fotoattēlu un shēmu veidā, norādot katra konkrētā zondāžas
laukuma atrašanās vietu.
Zondāžu veikšanas vietas un to apjoms iepriekš saskaņojams ar ēkas īpašnieku.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

9.

Gadījumā, ja arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā objektā tiek uzieti ar to
kultūrvēsturiski saistīti vai tā būvvēsturi paskaidrojoši savrupatradumi (piemēram,
vēsturiski jumta dakstiņi, krāšņu podiņi, loga rāmji vai to atliekas u.tml.), tie fiksējami
izpētes atskaitē apraksta un fotoattēlu veidā. Gadījumā, ja attiecīgais savrupatradums tā
saglabāšanas nolūkā pārvietots no objekta, atskaitei jāpievieno pieņemšanas-nodošanas
akta kopija, kurā norādīts, kā (izpētes veicēja, muzeja, NKMP būvdetaļu krājuma vai kāda
cita) glabāšanā atradums nodots.
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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 30.septembrī

Nr. 149 (prot. Nr. 5, 15.p.)

Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā”
apstiprināšanu
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrā daļas 91.punkts nosaka, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem
saistošajiem noteikumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 81.daļa sniedz iespēju pašvaldībām,
pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa paredz tiesības pašvaldībām,
pieņemot saistošos noteikumus, atsevišķiem nodokļa objektiem noteikt nekustamā īpašuma
nodokļa likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no īpašuma kadastrālās vērtības.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa satur nosacījumu, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, 41. panta pirmās daļas pirmo punktu, 45.panta piekto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr. 7
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā”.
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”.

Pielikumā: 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr.7 un paskaidrojuma raksts uz 4 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā”

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi un pašvaldības
budžetu

Pašvaldībai likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāklikums) tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu
par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi
izdodot saistošos noteikumus (t.sk. noteikt termiņu, kādā tiek veikta
maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu
izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), maksāšanas kārtību par
daudzdzīvokļu mājām, kas zemesgrāmatā ierakstītas uz pašvaldības
vārda, noteikt paaugstinātu nodokļu likmi atsevišķiem nodokļa
objektiem u.c.).
Likuma 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa
likmi vai likmes no 0,2-3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā
publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.
Ar 2022.gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Bauskas
novadā ir paredzēts nosacījums, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības piemēro
tiem fizisku un juridisku personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai
personai.
Saistošajos noteikumos iekļauto normu rezultātā paaugstinātā
nodokļu likme motivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu
dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā, bet faktiski dzīvo Bauskas
novadā, deklarēt dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, tādejādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumus pašvaldības budžetā.
Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem
deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī
mājokļu īres tirgus attīstība.
Saistošie noteikumi nosaka, ka:
1) nekustamā īpašuma objektiem, kas saistīti ar dzīvošanu un
kuros taksācijas gada 1.janvāra 00:00 nav deklarēta neviena
fiziska persona, tiek piemērota likme 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības;
2) nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošu vai piekritīgo zemi, uz kuras
šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas
līgumi slēgti ar pašvaldību vai tiesiskie valdītāji, kā arī
personas, kas faktiski lieto šo īpašumu;
3) maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa,
piemērojot paaugstināto nodokļa likmi nekustamā īpašuma objektos,
kuros neviens nav deklarēts, varētu palielināties par aptuveni 200 000
EUR, pie nosacījuma, ja nedeklarēto personu skaits īpašumos
nemainās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas ir atkarīgs
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos mājokļos.
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību
Bauskas novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietoti Bauskas
novada pašvaldības mājas lapā internetā: www.bauska.lv.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 7
(protokols Nr.5, 15.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma
nodokli”1.panta otrās
daļas
1
1
9. punktu,2. daļu,
3.panta pirmo
daļu
un 9.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes; kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2,
kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

2.

3.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57
000 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz
107 000 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 euro – piemēro:
dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai
piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām (individuālajām mājām), kā
arī divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, ja šie nekustamā
īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības
veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai
valdījumā esošos objektus:
2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
2.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to
pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres
tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0:00
tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
Noteikumu 2.1.apakšpunktu nepiemēro:
3.1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā,
privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums,
beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
3.2. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;
3.3. ekspluatācijā nenodotām ēkām (jaunbūvēm), kuru būvniecībā nav pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
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4.
5.

6.

3.4. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par
objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;
3.5. ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā
taksācijas gada 1.jūlija līdz taksācijas gada 31.decembrim un ir bijis vienīgā
dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.
Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kuriem ar šiem noteikumiem nav noteiktas
speciālās nodokļa likmes, tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
noteiktās likmes.
Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras
šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):
6.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai tās
pilnvaroto kapitālsabiedrību;
6.2. personas, kuras īpašumtiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai;
6.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā);
6.4. likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa
maksātāji.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš

7.

Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu nodokļa
administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
IV. Noslēguma jautājumi

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:
9.1 Bauskas novada domes 2014.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.6
“Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Bauskas novadā”.
9.2. Iecavas novada domes 2019.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.13 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā”.
9.3. Rundāles novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošos noteikumus Nr.16 “Par
nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā”.
9.4. Vecumnieku novada domes 2020.gada 28.oktobra sasitošos noteikumus Nr.9 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2021.gadā”.

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 30.septembrī

Nr. 150 (prot. Nr. 5, 16.p.)

Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas
novadā” apstiprināšanu
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmā prim daļa nosaka, ka pašvaldība
piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas
personas (vai ģimenes) statusu – līdz 90 procentu apmērā no aprēķinātā nodokļa summas.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa sniedz iespēju pašvaldībām,
izdodot saistošos noteikumus, paredzēt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, 41. panta pirmās daļas pirmo punktu, 45.panta piekto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” saskaņā ar pielikumu.
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”.

Pielikumā: 1. 30.09.2021. saistošie noteikumi uz 7 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā”

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi un pašvaldības
budžetu

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

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo
daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi “Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” izstrādāti
ar mērķi:
1) ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, sniegt atbalstu novada
sociāli mazāk aizsargātai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijai – maznodrošinātām personām;
2) sniegt atbalstu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
deklarētām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā veicinot
iedzīvotājus deklarēties faktiskajās dzīvesvietās.
3) paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, veicināt
Bauskas vecpilsētas teritorijas apbūves kultūrvēsturisko objektu
saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu.
Saistošajos noteikumos ir definētas nodokļu maksātāju kategorijas –
gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām ir iespēja saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī norādīts nodokļa
atvieglojuma apmērs un piešķiršanas kārtība.
Ietekmi uz pašvaldības budžetu, piešķirot atvieglojumus
maznodrošinātām personām nav iespējams konkrēti precizēt, jo nav
paredzams, cik personām šāds sociālais statuss tiks piešķirts
taksācijas gada laikā.
Piešķirot atvieglojumus novadā deklarētām fiziskām personām par
mājokli un tam piekritīgo zemi, pašvaldības budžeta ieņēmumus
samazinās par aptuveni 180 000 EUR.
Ietekmi uz pašvaldības budžetu, piešķirot atvieglojumus par Bauskas
vecpilsētas teritorijas kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanu un
atjaunošanu, nav iespējams konkrēti precizēt, jo tas atkarīgs no
nodokļu maksātāju aktivitātes, pieprasot konkrētus nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību
Bauskas novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietoti Bauskas
novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.bauska.lv.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 8
(protokols Nr. 5, 16.punkts)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas
novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
5.panta pirmo prim daļu un trešo
daļu
I. Vispārīgais jautājums
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām par Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu –
ēkām/būvēm un tām piekritīgajai zemei, kā arī atvieglojuma apmēru.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kam ir tiesības saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi
Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par
nekustamo īpašumu piešķir šādām personām:

Apakšpunkts

2.

2.1.

Nodokļu maksātāja
kategorija

Maznodrošināta persona
(maznodrošinātas
ģimenes loceklis)

Atvieglojuma
apmērs

70 %

Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un
objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi
1. Atvieglojumu
piešķir
nodokļu
maksātājiem, kuriem Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas novada
Sociālais
dienests”
ir
piešķīrusi
maznodrošinātas personas vai ģimenes
statusu. Informāciju par personu atbilstību
šim statusam nodokļu inspektori iegūst no
minētās iestādes.
2. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:
2.1.dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā,
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos:
2.2.dzīvojamo māju daļām;
2.3.telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana;
2.4.telpu grupām, kuru lietošanas veids ir
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2.3.

Fiziska persona, kura
reģistrējusi pamata
deklarēto dzīvesvietu
Bauskas novada
administratīvajā
teritorijā

50 %

Fiziska persona, kura
reģistrējusi pamata
deklarēto dzīvesvietu
Bauskas novada

50 %

saistīts
ar
dzīvošanu
(garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām
un saimniecības telpām).
2.5.garāžām (izņemot smagās tehnikas
un lauksaimniecības tehnikas garāžas);
2.6.šiem objektiem piekritīgajai zemei:
2.6.1. dzīvoklim piekritīgā zeme - daļa
no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa
platībai;
2.6.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme zemes platība līdz 3 ha no zemes
vienības, uz kuras atrodas ēku/būvju
objekts.
3. Atvieglojumus nodokļu inspektori piešķir
automātiski, veicot aprēķinu/pārrēķinu par
taksācijas periodu, kurā pastāv atbilstība
attiecīgam sociālam statusam.
1. Atvieglojumu piešķir, ja objekts, par kuru
piešķirams atvieglojums, ir reģistrēts
zemesgrāmatā uz atvieglojuma saņēmēja
vārda.
Informāciju
par
objekta
reģistrāciju
zemesgrāmatā nosaka pēc stāvokļa uz
taksācijas gada 1. janvāri.
2.
Objekti, par kuriem piešķir
atvieglojumu:
2.1.dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas
daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana,
un šai daļai piekrītošajai koplietošanas
telpu platībai;
2.2.viena
dzīvokļa
mājām
(individuālajām mājām);
2.3.divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas
nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
2.4. šiem objektiem piekritīgajai zemei:
2.4.1. dzīvoklim piekritīgā zeme - daļa
no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa
platībai;
2.4.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme - zemes
platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz
kuras atrodas ēku/būvju objekts.
3. Personai taksācijas gada 1. janvārī ir
pienākums būt deklarētai nekustamajā
īpašumā,
par
kuru
tiek
piešķirts
atvieglojums.
4. Nodokļu inspektori atvieglojumus piešķir
automātiski, veicot nodokļa aprēķinu
kārtējam taksācijas gadam.
1. Atvieglojumu piešķir, ja objekts, par kuru
piešķirams atvieglojums, ir reģistrēts
zemesgrāmatā uz atvieglojuma saņēmēja
vārda vai atrodas atvieglojuma saņēmēja
2
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administratīvajā
teritorijā un kura ir:

tiesiskajā valdījumā.
Informāciju
par
objekta
reģistrāciju
zemesgrāmatā vai atrašanos tiesiskajā
valdījumā nosaka pēc stāvokļa uz taksācijas
gada 1.janvāri.
2.
Objekti, par kuriem piešķir
atvieglojumu:
2.1.dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas
daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana,
un šai daļai piekrītošajai koplietošanas
telpu platībai;
2.2.viena
dzīvokļa
mājām
(individuālajām mājām);
2.3.divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas
nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
2.4.šiem objektiem piekritīgajai zemei:
2.4.1. dzīvoklim piekritīgā zeme - daļa
no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa
platībai;
2.4.2. ēkai/būvei piekritīgā zeme, zemes
platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz
kuras atrodas ēku/būvju objekts.
3. Personai taksācijas gada 1. janvārī ir
pienākums būt deklarētai nekustamajā
īpašumā,
par
kuru
tiek
piešķirts
atvieglojums.
4. Nodokļu inspektori atvieglojumus piešķir
uz atvieglojuma saņēmēja iesnieguma
(noteikumu pielikums Nr.1) pamata, kas
iesniedzams Bauskas novada pašvaldībā,
kuram pievieno šādus dokumentus:
4.1. dokumentu,
kas
apliecina
personai
noteikto
invaliditāti
–
invaliditātes apliecības kopiju vai
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) lēmuma
kopiju (t.sk. par bērnu ar invaliditāti);
4.2. Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem - Černobiļas
AES
avārijas
seku
likvidēšanas
dalībnieka apliecības kopija;
4.3. personas – aizgādņi iesniedz
Bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa
iecelšanu kopiju un aizgādnībā esošās
personas invaliditātes apliecības kopiju
vai Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas (VDEĀVK)
lēmuma kopiju.

2.3.1. persona
ar I. vai II. grupas
invaliditāti,
2.3.2. vai
persona, kas ir
Černobiļas AES
avārijas seku
likvidēšanas
dalībnieks,
2.3.3. vai
persona, kurai ir
kopīga deklarēta
adrese ar bērnu ar
īpašām vajadzībām
(bērnu ar
invaliditāti);
2.3.4.
vai
persona –
aizgādnis, kuras
aprūpē ir
pilngadīga persona
ar I. vai II. grupas
invaliditāti kopš
bērnības.

5. Persona, kas ir Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieks iesniegumu
iesniedz tikai pirmo reizi - pieprasot
3
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atvieglojumu.
6. Atvieglojumus, kas piešķirami saistībā ar
personas invaliditāti, piešķir par laika
periodu, līdz kuram noteikta personas
invaliditāte.
7. Ja
iesniegums
par
atvieglojumu
saņemšanu iesniegts līdz taksācijas gada 1.
februārim, atvieglojums piemērojams par
visu taksācijas gadu. Ja iesniegums par
atvieglojumu saņemšanu iesniegts pēc
taksācijas gada 1. februāra, atvieglojums
piemērojams ar nākamo mēnesi pēc
iesnieguma saņemšanas.

2.4.

Juridiskas vai fiziskas
personas, kuru īpašums
atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļa – Bauskas
vecpilsētas
teritorijā,
atbilstoši spēkā esošajam
teritoriālplānojumam un
apbūves
noteikumiem,
vai, ja īpašums iekļauts
“Valsts
aizsargājamo
kultūras
pieminekļu
sarakstā” vai vietējas
nozīmes kultūrvēsturisko
objektu sarakstā un kuras
ir ieguldījušas vienā vai
vairākos no iepriekš
minētajiem
objektiem
savus
līdzekļus
iepriekšējā
taksācijas
gadā:
2.4.1. pārbūvē (ar to
saprot būves vai tās daļas
pārbūvi, mainot tās daļas
apjomu un mainot vai
saglabājot funkciju);
2.4.2. restaurācijā (ar to
saprot būves vēsturiskā
veidola atjaunošanu);

25 %
ja ieguldījuma
apjoms
īpašumā
veikts no
1500 EUR
līdz 4500
EUR, bet
ne vairāk
kā ieguldījumu
apmērs
50 %
ja ieguldījuma apmērs
īpašumā
veikts no
4501 EUR
līdz 7000
EUR, bet
ne vairāk
kā
ieguldījum
u apmērs

1. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi juridiskai personai piešķirami,
ja juridiskās personas juridiskā adrese ir
reģistrēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
2. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus,
nodokļa maksātājiem jāiesniedz šādi
dokumenti:
2.1.
iesniegums
par
nodokļa
atvieglojumu pieprasīšanu;
2.2. dokuments, kas apliecina būvdarbu
pieņemšanu ekspluatācijā;
2.3. veikto būvdarbu izpilddtāme,
uzrādot tikai apjomu, par kuru vēlas
saņemt nodokļu atvieglojumu un kuras
pareizību
apliecinājis
sertificēts
būvspeciālists (sertifikāts būvdarbu
vadīšanā un/vai būvuzraudzībā un/vai
tāmju sastādīšanā);
2.4.Bauskas
novada
pašvaldības
apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu
(pievienojot noslēgtas atļaujas rakšanas
darbu veikšanai kopiju) infrastruktūras
sakārtošanā;
2.5. juridiskām personām - deklarāciju,
ka kopējais de minimis atbalsts, ko
saimnieciskās darbības veicējs ir
saņēmis, nepārsniedz Eiropas Komisijas
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2.4.3. vienkāršotā
atjaunošanā (ar to saprot
būves daļas remontu, lai
atjaunotu būvi vai tās
daļu, nomainot nesošus
elementus
vai
konstrukcijas, kā arī
mērķtiecīgu
tehnisko
uzlabojumu
ieviešanu
būvē,
ēkas
fasādes
apdares remontu un logu
bloku nomaiņu, ēkas
fasāžu
un
jumta
siltināšanu,
jumta
seguma nomaiņu);
2.4.4.
infrastruktūras
sakārtošanā.

70 %
ja ieguldījuma
apmērs
īpašumā
veikts
vairāk kā
7001
EUR, bet
ne vairāk
kā ieguldījumu
apmērs

2013.gada
18.decembra
regulas
Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. Un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam
2.panta 2.punktā noteikto augšējo
robežu.
3. Objekti,
par
kuriem
piešķir
atvieglojumus:
3.1. Ēkas/būves un tām piekritīgā
zeme – zemes vienība, uz kuras šīs
ēkas/būves atrodas.
4. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu
2.3.punktā minētos iesniegtos dokumentus
izskata Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Bauskas
novada
administrācija”
Būvniecības nodaļas speciālists un atbilstību
(neatbilstību) šo noteikumu prasībām
apliecina ar saskaņojumu un personīgo
parakstu uz atvieglojuma pieprasītāja
iesniegtā iesnieguma.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz
likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos noteikumos paredzēto
nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam
vislabvēlīgākajam nosacījumam.
Juridiskām personām - saimnieciskās darbības veicējiem atvieglojumus par nekustamo
īpašumu piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot 2013.gada 18.decembra Komisijas regulas
(ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013)
nosacījumus.
Noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem iesniegums, kā arī citi
papildu nepieciešamie dokumenti, jāiesniedz Bauskas novada pašvaldībā.
Juridiskas personas iesniedz iesniegumu, norādot uzņēmuma rekvizītus, ziņas par nekustamo
īpašumu, par kuru tiek prasīts atvieglojums (adrese, kadastra numurs), kā arī šo saistošo
noteikumu punktu un/vai apakšpunktu, uz kura pamata atvieglojums piešķirams.
Noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem pašvaldības
izpilddirektors.
Noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē un nodokļa atvieglojumu piešķir Bauskas novada pašvaldības nodokļu
inspektori.
Lēmumu par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2.3.punktā
minētai nodokļu maksātāju kategorijai, gadījumos, kad personas prasījums neatbilst šiem
saistošajiem noteikumiem, pieņem Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori.
5
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IV. Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi
10. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
10.1. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai;
10.2. nodokļa maksātājam, pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri, ir pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto
pašvaldības īpašumu, vai juridiskām personām – VID administrējamo nodokļu
parādi, kas lielāki par 150 EUR;
10.3. nodokļa objekts ir būve, kas ir klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša.
V. Noslēguma jautājumi
11. Bauskas novada pašvaldības izdoto administratīvos aktus vai faktisko rīcību nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļu maksātāji var apstrīdēt
Bauskas novada domē.
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:
13.1. Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr.12 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.
13.2. Iecavas novada domes 2017.gada 12. decembra saistošos noteikumus Nr.17 “Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas
novadā”.
13.3. Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošos noteikumus Nr.8 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā ”.
Domes priekšsēdētāj vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Bauskas novadā”

Bauskas novada administrācijai
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
dome@bauska.lv

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 20____. gadā
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds _________________________________, personas kods ___________________,
Deklarētās dzīvesvietas adrese _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese:
_____________________________________________________________________________,
Kadastra numurs ________ _______ __________.
Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz šādu statusu:
_____________________________________________________________________________.
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus/informāciju:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts,
nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās
ziņas ir patiesas.
____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas un pieteikumā minētie personas dati tiks
pārbaudīti nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās.
____________________________________
(paraksts)
Datums ____________________________________
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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 30.septembrī

Nr. 151 (prot. Nr.5, 17.p.)

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu
ar nekustamā īpašuma nodokli” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu un 3.panta 1.6 daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli” 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”.
1.

Pielikumā:
1. 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr.9 uz 3 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr. 9
„Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Norādāmā informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļa
paredz pašvaldībām tiesības izdot un līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim publicēt saistošos noteikumus par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā.
Saistošie noteikumi veicinās vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu,
lai novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pašvaldības
ainavas bojāšanu. Pašvaldībai ir nepieciešams izveidot kārtību,
kādā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas
būves vai cilvēku drošību apdraudošas būves.
Savukārt, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.6
daļā pašvaldībai, publicējot līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim saistošos noteikumus, ir tiesības būvi, kuras
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības
administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Šīs būves pēc lēmuma par to klasificēšanu apstrīdēšanas
termiņa beigām tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības
budžeta izdevumu daļas palielināšanās. Saistošo noteikumu
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
pašvaldības institūcijas, darba vietas.
Neattiecas.
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos publicējot oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis.
Saistošo noteikumu piemērošanā persona, kas atbilst
saistošajos noteikumos noteiktajai mērķgrupai, kļūs
motivētāka sava īpašuma sakārtošanā, tādējādi veicinot vizuāli
pievilcīgāku un drošāku pašvaldības vidi.
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti,
konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 30. septembrī

Nr. 9
(protokols Nr.5, 17.punkts)

Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta
1.4 daļu un 1.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli
pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju drošību, kā arī
nosaka būvju īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju pienākumu uzturēt būves atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu var ierosināt
jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot iesniegumu Bauskas novada pašvaldībā.
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. vidi degradējoša būve - būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
4.1.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos u.c.), un
gada laikā bez nopietna attaisnojoša iemesla nav uzsākta procedūra būves
atjaunošanai iepriekš paredzētajai funkcijai, būves nojaukšanai vai būves
iekonservēšanai;
4.1.2. īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ būve
vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē pilsētas vai lauku
apvidus ainavu;
4.2. sagruvusi būve - būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk.
ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja darbības vai
bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas; tā nav
izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
4.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošās konstrukcijas vai ir
atklātas ailas, būve, kas nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā
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ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
4.4. būvniecības stadijā pamesta būve:
4.4.1. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav
veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām;
4.4.2. būve, kura tiek uzturēta, kopumā ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta šo
objektu konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši
netiek veikta to pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres
realizācija, kas rada draudus, ka būves tehniskais stāvoklis pasliktināsies vai tai
ir vidi degradējoša ietekme.
4.5. Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, uz kuras atrodas ēka vai būve.
II. Būvju klasificēšana
5. Pamatojoties uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem vai arī pēc būvvaldes iniciatīvas
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada
Būvvaldes (turpmāk – Bauskas novada Būvvalde) būvinspektors apseko Bauskas novada
administratīvo teritoriju un veic šādas darbības:
5.1. aktā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;
5.2. veic šo būvju fotofiksāciju;
5.3. sagatavo atzinumu par fiksēto būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.
6. Bauskas novada Būvvalde sagatavo un izsūta būvinspektora atzinumā norādīto būvju
īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāji par šīm būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā norāda pārbaudāmās būves
vizuālo stāvokli, priekšlikumus īpašniekam, valdītājam vai lietotājam būves savešanai pienācīgā
kārtībā un norāda termiņu būves sakārtošanai.
7. Pēc Bauskas novada Būvvaldes brīdinājuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam vai
lietotājam ir pienākums brīdinājumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi.
8. Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors pēc brīdinājumā noteiktā termiņa veic atkārtotu būves
pārbaudi un veic šādas darbības:
8.1. aktā fiksē būves stāvokli – ir vai nav veikti būves uzlabojumi, novērsti bojājumi u.tml.;
8.2. veic būves fotofiksāciju.
9. Bauskas novada Būvvalde pēc minētās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu
(turpmāk - lēmums) par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošībai
apdraudošu būvi.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana
10. Noteikumu 1.punktā minētās būves apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes vērtības vai būves
kadastrālās vērtības.
11. Pamatojoties uz 9.punktā minēto Bauskas novada Būvvaldes lēmumu, Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašuma nodaļas nodokļu
inspektori, ievērojot 10.punktā noteikto, piemēro konkrētajām būvēm nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 % apmērā.
12. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
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13. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā.
14. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku
drošību apdraudoša un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.
15. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Bauskas novada būvvaldes lēmuma par
būves klasificēšanas satura atcelšanu.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Bauskas novada būvvaldes lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktai kopējai būvdarbu veikšanas ilgums nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir
starplēmums Administratīvā procesa likuma izpratnē, kas pamato gala lēmumā jeb maksāšanas
paziņojumā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
18. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
18.1. Bauskas novada domes 2018.gada 31.maija saistošie noteikumu Nr.16 „Saistošie
noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju,
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.
18.2. Iecavas novada domes 2019.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli”.
18.3. Vecumnieku novada domes 2012.gada 25.septembra saistošie noteikumu Nr.9 „Kārtība,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves”.
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 30.septembrī

Nr. 152 (prot. Nr.5, 18.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums"
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 "Bauskas
novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – nolikums) 9.1.- 9.5. punktu ir jāizveido jaunas Bauskas
novada pašvaldības iestādes. Izvērtējot nolikumā norādītos iestāžu nosaukumus, secināms, ka
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5. panta trešajai daļai novada dome
var pašvaldības nolikumā noteikt novada teritoriālo dalījumu, kas sastāv no vairākiem pagastiem
vai no pagastiem un pilsētas, apzīmējot šādu teritoriālo iedalījumu ar attiecīgu vietvārdu un vārdu
“apvienība”, līdz ar to nolikuma tekstā būtu precizējami teritoriālo apvienību un apvienību
pārvalžu nosaukumi.
Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta pirmajā daļā
ir noteikts, ka vēlēšanu komisija kā patstāvīga komisija darbojas visu attiecīgās domes laiku, līdz
ar to jāprecizē nolikums, Bauskas novada vēlēšanu komisiju iekļaujot pašvaldības iestāžu sarakstā.
Veidojot Bauskas novada pašvaldības iestādi “Bauskas novada administrācija” struktūru
atbilstoši tās mērķiem, funkcijām un uzdevumiem, lai ekonomiski un funkcionāli efektīvi
sasniegtu mērķus, ir lietderīgi pašvaldības struktūrshēmā norādītās administrācijas nodaļas
apvienot departamentos, līdz ar to ir veicami grozījumi nolikuma pirmajā pielikumā –
struktūrshēmā.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, un 24.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2021.gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr.10
„Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums".
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
2.1. saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. saistošos noteikumus izsludināt, tos publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko
attiecību nodaļai saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to
brīvu pieejamību novada administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi.
Pielikumā: 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr.10 ar pielikumiem uz 4 lp.
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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr.10
(protokols Nr.5, 18.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums"
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:
1.

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Bauskas novada teritoriālais dalījums:
3.1.Bauskas apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:
3.1.1. Bauskas pilsēta;
3.1.2. Brunavas pagasts;
3.1.3. Ceraukstes pagasts;
3.1.4. Codes pagasts;
3.1.5. Dāviņu pagasts;
3.1.6. Gailīšu pagasts;
3.1.7. Īslīces pagasts;
3.1.8. Mežotnes pagasts;
3.1.9. Vecsaules pagasts.
3.2. Iecavas apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:
3.2.1. Iecavas pilsēta;
3.2.2. Iecavas pagasts.
3.3.Rundāles apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:
3.3.1. Rundāles pagasts;
3.3.2. Svitenes pagasts;
3.3.3. Viesturu pagasts.
3.4.Vecumnieku apvienība, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības:
3.4.1. Bārbeles pagasts;
3.4.2. Kurmenes pagasts;
3.4.3. Skaistkalnes pagasts;
3.4.4. Stelpes pagasts;
3.4.5. Valles pagasts;
3.4.6. Vecumnieku pagasts.”
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2. Izteikt 9.2. līdz 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.2. Bauskas apvienības pārvalde;
9.3. Iecavas apvienības pārvalde;
9.4. Rundāles apvienības pārvalde;
9.5. Vecumnieku apvienības pārvalde;”
3. Papildināt ar jaunu 9.50. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.50. Bauskas novada Vēlēšanu komisija.”
4. Svītrot 15.1. apakšpunktu.
5. Izteikt 15.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.14. Apbalvojumu piešķiršanas komisija;”
6. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu (struktūrshēma) jaunā redakcijā (pievienots
pielikumā).
Pielikumā: Bauskas novada domes struktūrshēma uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.
10 “Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
5. panta trešajai daļai novada dome var pašvaldības nolikumā
noteikt novada teritoriālo dalījumu, kas sastāv no vairākiem
pagastiem vai no pagastiem un pilsētas, apzīmējot šādu
teritoriālo iedalījumu ar attiecīgu vietvārdu un vārdu
“apvienība”.
Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 2.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka vēlēšanu komisija
kā patstāvīga komisija darbojas visu attiecīgās domes laiku.
Pašvaldībām jāievēro tie paši valsts pārvaldes principi, kas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteikti valsts
pārvaldei pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi,
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams,
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un
koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un
detalizāciju.
Saistošo noteikumu mērķis ir:
1) precizēt teritoriālo apvienību un apvienību
pārvalžu nosaukumus, saīsinot tos;
2) iekļaut Bauskas novada Vēlēšanu komisiju iestāžu
sarakstā un svītrot no komisiju saraksta;
3) precizēt
struktūrshēmu,
Bauskas
novada
pašvaldības
iestādes
“Bauskas
novada
administrācija” nodaļas, apvienojot departamentos.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Nav nepieciešams

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks
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1. pielikums

Bauskas novada dome

STRUKTŪRSHĒMA

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja
vietnieks

Izpilddirektora vietnieks

IZPILDDIREKTORS
Administrācija
Administrācijas vadītājs

Kapitālsabiedrības

Administratīvais departaments
Bauskas apvienības pārvalde

SIA "VIDES SERVISS"

Bauskas novada bāriņtiesa

Bauskas pilsētas nodaļa
SIA "Bauskas siltums"

Brunavas pagasta nodaļa
Ceraukstes pagasta nodaļa

SIA "Īslīces ūdens"

Codes pagasta nodaļa
Dāviņu pagasta nodaļa

SIA "Bauskas ūdens"
SIA "Dzīvokļu komunālā
saimniecība"
SIA "Iecavas siltums"
SIA "Mūsu saimnieks"
SIA "Jaunolis"

Gailīšu pagasta nodaļa
Īslīces pagasta nodaļa
Mežotnes pagasta nodaļa
Vecsaules pagasta nodaļa

Sociālais dienests

Juridiskais un iepirkumu
departaments

Vecumnieku veselības centrs

Izglītības, kultūras, sporta un
sabiedrības labklājības
departaments

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts
"Atvasara"
Bauskas kultūras centrs

Iecavas apvienības pārvalde
Iecavas kultūras nams

Svitenes pagasta nodaļa
Viesturu pagasta nodaļa

SIA "Zemgales mutes
veselības centrs"

Vecumnieku apvienības
pārvalde
Bārbeles pagasta nodaļa

Stelpes pagasta nodaļa
Valles pagasta nodaļa

Administratīvā komisija
Dzīvokļu komisija
Iepirkuma komisija

Būvvalde

Bauskas muzejs

Dzimtsarakstu nodaļa

Nekustamā īpašuma atsavināšanas
un iznomāšanas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija
Bauskas novada pašvaldības Bērnu
tiesību aizsardzības sadarbības grupa
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Izglītības iestādes

Kurmenes pagasta nodaļa
Skaistkalnes pagasta nodaļa

Vides un attīstības komiteja

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Audita un kapitālsabiedrību
uzraudzības nodaļa

Bauskas Centrālā bibliotēka

Sociālā un veselības komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Uzņēmējdarbības un mārketinga
departaments

Bauskas pils muzejs

SIA "Bauskas slimnīca"

Finanšu komiteja

Komisijas

Attīstības un būvniecības
departaments

Rundāles apvienības pārvalde
Rundāles pagasta nodaļa

SIA "Kūdrinieks"

Ekonomikas un finanšu
departaments

Komitejas

Bauskas novada pašvaldības iestāde
Sporta centrs "Mēmele"

Pašvaldības
Pašvaldības
policija
policija

Vecumnieku pagasta nodaļa

Medību koordinācijas komisija
Ētikas komisija
Sporta lietu komisija
Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome
Apbalvojumu piešķiršanas komisija
Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības komisija

Pašvaldības aģentūras
Iecavas veselības centrs
Valles pašvaldības aģentūra

Bauskas novada Vēlēšanu komisija

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 30.septembrī

Nr. 153 (prot. Nr. 5, 19.p.)

Par grozījumiem Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumā
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajai Bauskas novada pašvaldībai
jāveic virkne ar iepriekšējo pašvaldību darbību saistītu pasākumu, pārņemot attiecīgi apvienoto
pašvaldību funkcijas, institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, tādējādi
nodrošinot pašvaldību darbības nepārtrauktību un pēctecību.
Lai izteiktu atzinību un godinātu pašvaldībai nozīmīgas personas, kas ar savu darbību
veicinājušas pašvaldības atpazīstamību, Vecumnieku novada Dome 2012. gada 22. augustā (prot.
Nr. 9, 3. §) apstiprināja Vecumnieku novada Domes Apbalvojumu nolikumu. Izvērtējot
Vecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikumu, secināms, ka līdz jauna Bauskas novada
pieņemta vienota dokumenta spēkā stāšanās dienai, nodrošinot darbības nepārtrauktību un
pēctecību, lietderīgi būtu bijušajā Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā piemērot
Vecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikuma noteikumus, izdarot tajos attiecīgus
grozījumus un precizējumus pēc būtības.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra
noteikumu Nr. 928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”
8. punktu, ņemot vērā Bauskas novada domes Izglītības un kultūras komitejas 15.09.2021. sēdes
atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr.11 “Grozījumi Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumā”.
Pielikumā: 30.09.2021. nolikums Nr.11 uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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

NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 30 .septembrī

Nr. 11
(protokols Nr.5, 19.punkts)

Grozījumi Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumā
Izdarīt Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome” (turpmāk – iestāde)
apbalvojumu veidus, to piešķiršanas un pasniegšanas kārtību.”
2. Aizstāt 1.3., 1.12., 1.17. punkta teksta vārdu “Dome” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu
“iestāde” (attiecīgajā locījumā).
3. Svītrot 1.5. punktā vārdus “Vecumnieku novada Domes”.
4. Izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:
“1.6. Apbalvošanas komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā izveido un vada iestādes vadītājs
(turpmāk – iestādes vadītājs). Apbalvošanas komisijas sēdes sasauc un vada iestādes vadītājs
(prombūtnes laikā – viņa norīkota persona). Apbalvošanas komisijas darbību tehniski
nodrošina iestādes vadītāja izraudzīta persona.”
5. Izteikt 1.18. punktu šādā redakcijā:
“1.18. Attiecīgo Apbalvojumu veidojošo naudas balvas summu nosaka Bauskas novada
dome un to izmaksā no šim mērķim paredzētajiem iestādes budžeta līdzekļiem kārtējam
gadam.”
6. Izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā:
“2.5. Jautājumu par Apbalvojuma „Vecumnieku novada Gada cilvēks” piešķiršanu
Bauskas novada dome izskata kārtējā domes sēdē pēc Apbalvošanas komisijas atzinuma
saņemšanas.”
7. Aizstāt 2.8., 3.7. punkta tekstā vārdu “Domes priekšsēdētājs” (attiecīgajā locījumā) ar
vārdu “Bauskas novada domes priekšsēdētājs” (attiecīgajā locījumā).
8. Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
“3.4. Jautājumu par apbalvojuma „Vecumnieku novada Domes Goda raksts” piešķiršanu
Bauskas novada dome izskata kārtējā domes sēdē pēc Apbalvošanas komisijas atzinuma
saņemšanas.”
9. Svītrot 3.7.punktā vārdus un pieturzīmi: “Vecumnieku novada svētkos,”
10. Izteikt 4.3. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“4.3. Ierosinājumus par „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” apbalvojuma
piešķiršanu izskata iestādes vadītājs (prombūtnes laikā – viņa norīkota persona) mēneša
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

laikā.”
11. Izteikt 4.6.punktu šādā redakcijā:
“4.6. Apbalvojumu „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” pasniedz Bauskas
novada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona novada iestāžu, uzņēmumu
svētkos, sarīkojumos, kā arī nozīmīgās dzīves vai darba jubilejās.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks
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Šis dokuments ir 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 30.septembrī

(prot. Nr. 5, 20.p.)

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola”
2021.gada 25.marta nolikumā
Izglītības iestādē mācās izglītojamais, kuram izglītības turpināšanai nepieciešama
izglītības programma “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem”, kods 21015811. Izglītojamā vecāki vēlas, lai viņu bērns izglītību iegūtu tieši
Griķu pamatskolā. Izglītības programmu “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem”, kods 21015811, iestāde ir iesniegusi Izglītības kvalitātes
valsts dienestā licences saņemšanai un programmas akreditācijai, tāpēc izdarāmas izmaiņas
izglītības iestādes nolikumā.
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. 12 “Grozījums Bauskas novada pašvaldības iestādes “Griķu
pamatskola” 2021.gada 25.marta nolikumā”.
Pielikumā: 30.09.2021.nolikums Nr.12 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

GRIĶU PAMATSKOLA
Reģ.Nr.4512901306, „Griķu skola”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
LV-3908, tālr. 63900827, 63900854, e-pasts: griki.skola@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 30.septembrī
(protokols Nr.5, 20.punkts)
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 12

Grozījums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola”
2021.gada 25.marta nolikumā
Izdots saskaņā
Izglītības likuma 15. panta 12.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola” 2021.gada 25.marta
nolikumā Nr.7 šādu grozījumu un papildināt nolikumu ar 10.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.7. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kods 21015811.”
Griķu pamatskolas direktore

Daiga Vīlipa

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

GRIĶU PAMATSKOLA
Reģ.Nr.90000033458, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads
LV-3908, tālr. 63900827, 27752180, e-pasts: griki.skola@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 25.martā
(protokols Nr.3, 4.punkts)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Griķu pamatskola”
NOLIKUMS
Bauskā
2021. gada 25.martā

Nr. 7
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.
panta 12.punktu un 22. panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9. pantu
Grozīts ar 30.09.2021. nolikumu Nr.12
I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Griķu pamatskola” (turpmāk –
iestāde) ir Bauskas novada domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta un pārraudzībā esoša
vispārējās izglītības iestāde pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.
Dibinātāja juridiskā adrese: Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901.
Iestādes juridiskā adrese: Visbijas iela 1, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV3908.
Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietu adreses:
4.1. Visbijas iela 1, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908;
4.2. Skolas iela 20A, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908;
4.3. Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag., LV-3901;
4.4. Salātu iela 5A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu,
noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti un sava simbolika.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7.

8.
9.

Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un
audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības
valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Iestādes uzdevumi ir:
9.1. īstenot atbilstošas izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus
motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību
un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību,
vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos
ietvertajiem cilvēkttiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus
cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk-vecāki),
lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

10.

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
10.1. pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
10.2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem,
kods 01015511;
10.3. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem, kods 01015611;
10.4. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
10.5. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
10.6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods
21015511;
10.7. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

11.

Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības
programmas, saskaņojot ar dibinātāju.

(papildināts ar 30.09.2021.nolikumu Nr.12)

IV. Izglītības procesa organizācija
12.

zglītības 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.
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13.

14.
15.

16.
17.

Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu,
kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas
pamatforma iestādē ir mācību stunda, mācību nodarbība, tās ilgumu nosaka direktors.
Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu sarakstā.
Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei plāno rotaļnodarbības ar integrētu
mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.
Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē vai pirmsskolas grupā un atskaitīšana no
iestādes notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības
standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un
vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks
tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā.
Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādē izstrādātajiem
iekšējiem noteikumiem.
Saziņai ar vecākiem iestādē tiek izmantota skolvadības sistēma „e-klase”.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

18.

Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvos aktos un iestādes Iekšējās kārtības noteikumos.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs, normatīvos aktos
noteiktajā kārtībā.
Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējā
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā,
Darba likumā un citos normatīvos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanu, finanšu un materiālo resursu pārvaldību.
Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvos aktos
noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem
konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar
dibinātāju.
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 norīkots direktora vietnieks vai
pedagogs.
Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos
normatīvos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un
amata apraksts.
Iestādes tehniskā personāla amata vienības apstiprina dibinātājs. Iestādes tehniskā personāla
tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvos aktos.
Darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
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VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
25.
26.

Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
Iestādes padomes komptenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas sakaņā ar iestādes
padomes darbību reglementējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

27.
28.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.
IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde

29.

30.

Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes
darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot
izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes direktors un
pedagogi.
Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo
pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo
pašpārvalde.

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes
amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes
izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību
31.

32.

Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvos aktos,
kā arī izglītības iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumus, reglamentus). Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam- Bauskas novada domei, Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas nov., LV-3901.
XI. Iestādes saimnieciskā darbība

33.

34.

35.

Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un
citos normatīvos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. Iestādei ir pienākums ievērot
dibinātāja noteikto kārtību līgumu slēgšanā un iepirkumu veikšanā.
Atbilstoši normatīvos 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
euro un būvdarbiem nepārsniedzot 19 999,99 euro.
Atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs
slēgt līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām par dažādu iestādei nepieciešamo
darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot telpu nomas pakalpojumu,
u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.
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XII. Iestādes finansēšana avoti un kārtība
Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums
un citi normatīvie akti.
37.
Iestādi finansē tās dibinātājs.Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvos
aktos noteiktā kārtībā.
38.
Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
38.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
38.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
38.3. no citiem ieņēmumiem.
39. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
39.1. iestādes attīstībai;
39.2. mācību līdzekļu iegādei;
39.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
39.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.
40. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie iestādes telpu remonti ar vecāku materiāliem, uzskatāmi kā
ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojuma veidā.
41. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
36.

XIII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
42.

Iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs normatīvos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XIV. Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

43.
44.
45.

Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai
iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.
XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem

Saskaņā ar normatīvos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu
pārvaldību.
47. Iestāde normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.
48. Iestāde normatīvos aktos noteiktā kārtībā:
48.1.
informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos
norādīto ieteikumu ieviešanu;
48.2.
nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras atbalsta
pakalpojumiem;
48.3.
nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību.
49. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
49.1.
atiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
46.
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49.2.
civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu.
50. Iestādes grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļa.
Griķu pamatskolas direktore (paraksts)

Daiga Vīlipa
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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 30.septembrī

Nr. 155 (prot. Nr.5, 21.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā
Izglītības iestādi apmeklē izglītojamais, kuram izglītības turpināšanai nepieciešama
izglītības programma „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem”, kods 01015811. Izglītojamā vecāki vēlas, lai bērns pirmsskolas
izglītības programmu apgūtu tieši Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte”.
2021.gada 1.septembrī programma ir licencēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā, tāpēc
izglītības iestādes nolikumā ir nepieciešams veikt grozījumus.
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. 13 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīlīte” nolikumā“.
Pielikumā: 30.09.2021.nolikums Nr. 13 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„ZĪLĪTE”
Reģ.Nr.4501901477, Plūdoņa iela 60, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis/fakss 63924050, e-pasts: pii.zilite@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2021.gada 30.septembrī
(protokols Nr.5, 21.punkts)
NOLIKUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 13

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” 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 „Zīlīte” 2017.gada
31.augusta nolikumā Nr.43 šādus grozījumus:
1.
Papildināt nolikumu ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 01015811.”
2.
Aizstāt nolikuma 25. un 27.punktā vārdus ”Fizisko personu datu aizsardzības likumā” ar
vārdiem “ Fizisko personu datu apstrādes likumā”.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja
Olita Strazdiņa

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„ZĪLĪTE”
Reģ.Nr.4501901477, Plūdoņa iela 60, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis/fakss 63924050, e-pasts: pii.zilite@bauska.lv, www.bauska.lv

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

Nr.43
(prot.Nr. 5, 5.punkts)
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu
Grozīts ar 29.11.2018.nolikumu
Nr.16;
30.09.2021.nolikumu Nr.13
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” (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: Plūdoņa iela 60, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
5. Dibinātāja adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: Plūdoņa iela 60, Bauska, Bauskas nov., LV3901 un struktūrvienībā Dārza iela 24k-l, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
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 izglītojamam 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 izglītojamam
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 28.11.2018.nolikumu Nr.16.)
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
10.3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 01015811 (papildināts ar 30.09.2021. nolikumu Nr.13).
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;
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;
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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 normatīvos 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 normatīvos 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 normatīvos aktos 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 normatīvos 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 30.09.2021. nolikumu Nr.13)
26. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvos 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 30.09.2021. nolikumu Nr.13)
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.
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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.
IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestādes 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 privātpersonā var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu dibinātājam Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.
X. Iestādes saimnieciskā darbība
35. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un
citos normatīvos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
36. Atbilstoši normatīvos 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.
XI. 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 normatīvajos 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;
40.3. iestādes aprīkojuma iegādei.
41. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.
XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
42. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to
Izglītības iestāžu reģistram.
XIII. 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
4

padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
45. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde, tos apstiprina dibinātājs.
XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīviem aktiem
46. Saskaņā ar normatīvos aktos un dibinātājā noteikto kartību 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 aizsardzības likumu. Sadarbība ar
vecākiem tiek noteikta iekšējās kārtības noteikumos.
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 normatīvos 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 „Zīlīte” vadītāja

(paraksts)
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N.Vilaua

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 30.septembrī

Nr. 156 (prot. Nr.5, 22.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par
Bauskas sākumskolas pievienošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai”
Bauskas sākumskolā (no 2020.gada 1.janvāra - Bauskas Valsts ģimnāzija) vairākiem
izglītojamajiem Bauskas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija atbilstoši
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 “Par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” izsniedza atzinumus par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem. Speciālā izglītības programma (kods 11015611) ir akreditēta līdz 2025.
gada 9.aprīlim.
Skola programmas realizācijas laikā ir izveidojusi sistēmu, kas sniedz ne vien
nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem, kuriem jau ir diagnosticētas mācīšanās grūtības, bet arī
veic regulāru izglītojamo diagnostiku, kas ļauj agrīni diagnosticēt izglītojamos ar mācīšanās
grūtībām. Nereti izglītojamajam nepieciešamais atbalsts tiek pamanīts pēc skolas gaitu
uzsākšanas. Uzsākot agrīnu un sistemātisku darbu, ir iespēja izglītojamajam novērst vai mazināt
mācīšanās traucējumus/grūtības.
Arī šobrīd, uzsākot mācības Bauskas Valsts ģimnāzijas 1.klasē, vēl nav zināms, vai un
kuram izglītojamajam būs nepieciešama speciālā izglītības programma.
Vecāki ir ieinteresēti, lai bērns, kurš jau uzsācis skolas gaitas Bauskas Valsts ģimnāzijā,
turpina izglītības ieguvi iestādē, jo tajā mācās viņa brālis vai māsa.
Veicot sistēmisku darbu logopēdam, sociālajam pedagogam, psihologam, pedagogam un
vecākiem, izglītojamie sekmīgi apgūst pamatskolas 1.posma programmu un izpilda uzņemšanas
noteikumus, kas nepieciešami iestājoties Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.klasēs. Organizējot atlasi,
uzņemot izglītojamos Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.klasēs, tiek realizēti skolas un dibinātāja
noteiktie izglītības iestādes mērķi un uzdevumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Bauskas sākumskolas
pievienošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai” šādu grozījumu:
1.1. izteikt lēmuma 1.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.4. līdz 2024.gada 31.augustam speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611)” .
2. Noteikt, ka lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.

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 30.septembrī

Nr. 157 (prot. Nr.5, 23.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu ir
aprēķinātas viena izglītojamā izmaksas mēnesī pašvaldības izglītības iestādēs, aprēķinam
izmantojot izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēķinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar 2021.gada 1.septembri pielietojamās viena izglītojamā
izmaksas mēnesī saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļai sagatavot un organizēt līgumu slēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās deklarētie
izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes, un nodrošināt kontroli
par līgumu izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksas pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem uz 2 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumam
"Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem"

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2021.
Izdevumi 2020.gadā (uzskaitīti pēc naudas plūsmas)
EKK

Rādītājs / koda nosaukums

Atalgojums
1100
1148 Prēmijas un naudas balvas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no EKK
1210 1148
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100
2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
2200
2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2230 Dažādi pakalpojumi
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem
2240
2250
2260
2262
2300
2310
2320
2322
2340
2350
2360
2363
2370
2390
2400
2500
6000
5000
5233

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma
Transportlīdzekļu noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas
dzīvnieki un to uzturēšana
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu
uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi, izņemot ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta 1.4.klasei
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējās preces
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēku krājumi

Izdevumi kopā
Izdevumi, kas segti no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas (izņemot dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-.4.klasei)
Izdevumi, kurus neiekļauj savstarpējos norēķinos (tai skaitā EKK 1148, 1170, 1210 no
1148 un 1170, 2120, 2233, 2262, 2270, 2322, 2363, 2390, 2500, 6000, 5000 (izņemot
5233))
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Audzēkņu skaits 01.09.2021.
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā (euro)
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī (euro)

1 190 732
22 548

986 337
24 602

492 783
15 523

419 194
8 023

303 729
5 867

360 747
11 072

140 435
2 993

451 113
14 654

467 905
12 796

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Pasaulīte"
425 914
9 402

370 954

307 077

155 505

136 798

96 799

114 490

47 000

141 081

154 977

146 435

213 929

358 695

5 432
198
198
92 279
2 194
62 044
3 562
-

5 927
235
235
90 360
2 311
56 275
6 677
-

3 739
38
38
37 877
1 430
25 345
3 454
-

1 933
9
9
31 741
1 248
19 070
1 439
309

1 413
63 250
631
49 019
1 349
-

2 667
37
37
45 033
1 748
19 408
1 163
-

721
61
61
17 446
805
10 714
869
-

3 530
34 150
1 573
13 189
3 351
54

3 083
17
17
37 344
1 467
15 434
7 766
-

2 265
74
74
46 396
1 433
27 656
760
-

3 130
137
137
68 591
1 190
39 679
2 343
-

1 808
6 063
1 361
4 702
125 071
3 815
63 979
12 955
4 764

14 740
9 457
282
-

18 757
3 498
2 842
-

6 697
2 051
-

8 726
1 258
-

10 405
348
1 498
-

21 280
1 131
303
-

3 513
571
974
-

13 063
2 542
432
-

12 072
569
36
-

15 705
629
213
-

24 757
517
105
-

39 197
5 125
-

158 895
17 741
334
334

142 146
19 594
252
252

66 820
7 060
321
321

67 145
5 091
13 141
1 494

42 449
4 049
3 054
476

109 640
16 560
43 997
463

24 217
5 030
167
167

82 605
10 592
15 068
3 342

78 113
2 377
22 444
1 139

73 379
3 211
10 710
267

93 899
11 882
416
416

152 338
23 285
1 900
1 892

340
16 620

751
14 407

420
8 004

322
11 474

120
5 064

321
13 398

105
3 533

280
15 379

10 155

226
5 741

636
10 732

527
17 391

108 539

95 407

44 476

32 983

24 442

31 229

13 122

35 983

38 506

47 813

65 454

94 757

87 285
15 321
1 196
225
9 136
3 850

74 939
11 735
469
345
7 234
3 085

32 670
6 539
549
375
6 181
1 898

27 064
4 134
173
464
1 065
530

20 590
5 720
200
499
594
594

25 315
4 089
46
398
798
198
2 113
706

10 689
2 260
239
100
1 449
249

28 690
4 721
582
289
429
1 417
830

33 147
4 631
285
519
42
742
742

45 961
5 678
277
934
-

62 639
4 739
40
-

67 341
14 478
719
168
36 615
16 215

1 823 615

1 534 203

760 128

656 589

507 520

633 454

230 947

711 084

739 944

693 409

1 012 881

1 892 897

1 201 936

979 445

496 802

251 201

248 061

229 646

85 269

350 967

306 471

164 110

213 115

1 192 722

124 960
500 569
789
634.43
52.87

113 299
444 544
708
627.89
52.32

58 809
206 415
326
633.17
52.76

40 352
365 566
203
1 800.82
150.07

29 439
230 614
162
1 423.54
118.63

42 672
361 842
170
2 128.48
177.37

16 119
129 808
32
4 056.50
338.04

52 698
308 249
217
1 420.50
118.38

51 468
382 747
207
1 849.02
154.09

59 106
470 193
265
1 774.31
147.86

79 217
720 549
403
1 787.96
149.00

124 793
591 597
787
751.71
62.64

Bauskas Valsts
Bauskas
ģimnāzija
2.vidusskola

Bauskas
pilsētas
pamatskola

Griķu
pamatskola

Codes
pamatskola

Uzvaras
pamatskola

Mežotnes
sākumskola

Vecsaules
pamatskola

Īslīces
pamatskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Zīlīte"
636 325
12 992

Iecavas
vidusskola
1 213 228
7 504

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2021.
Izdevumi 2020.gadā (uzskaitīti pēc naudas plūsmas)
EKK

Rādītājs / koda nosaukums

1

Rādītājs / koda nosaukums

EKK

Atalgojums
1100
1148 Prēmijas un naudas balvas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no EKK
1210 1148
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100
2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
2200
2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2230 Dažādi pakalpojumi
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem
2240
2250
2260
2262
2300
2310
2320
2322
2340
2350
2360
2363
2370
2390
2400
2500
6000
5000
5233

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma
Transportlīdzekļu noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas
dzīvnieki un to uzturēšana
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu
uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi, izņemot ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta 1.4.klasei
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējās preces
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā

Izdevumi, kas segti no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas (izņemot dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-.4.klasei)
Izdevumi, kurus neiekļauj savstarpējos norēķinos (tai skaitā EKK 1148, 1170, 1210 no
1148 un 1170, 2120, 2233, 2262, 2270, 2322, 2363, 2390, 2500, 6000, 5000 (izņemot
5233))
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Audzēkņu skaits 01.09.2021.
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā (euro)
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī (euro)

483 204
4 822

Iecavas
pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Cālītis"
535 386
4 228

144 354

167 617

134 937

192 306

79 517

78 528

263 161

105 040

109 947

52 994

54 167

39 902

1 162
30
30
136 460
1 496
49 478
2 690
158

1 019
105
105
50 748
671
37 692
2 845
-

872
484
484
58 037
1 024
34 588
898
49

288
175
175
138 443
2 824
17 863
6 765
3 274

45
45
29 481
534
11 199
2 253
-

124
124
29 206
589
10 714
1 449
-

3 576
755
755
132 618
2 903
59 236
16 845
5 535

85 913
6 271
20 390
5 855
1 875

419
419
48 286
2 690
30 897
3 492
3 492

39 599
1 081
3 913
7 028
2 235

100 575
803
69 959
6 114
1 657

33 276
396
25 346
1 883
119

80 252
2 544
-

8 825
715
-

20 500
1 027
-

105 676
4 089
1 226
-

11 694
744
1 625
-

14 429
447
1 577
-

47 261
5 805
568
-

51 747
525
1 125
-

9 942
682
583
-

25 805
1 160
612
-

19 960
2 357
1 382
-

3 202
1 547
902
-

60 619
5 578
1 022
885

75 824
3 021
98
98

56 503
6 800
275
259

120 191
17 335
35 406
3 747

22 255
3 575
975
975

41 346
1 958
286
286

177 435
30 636
6 125
3 171

104 579
26 663
9 320
9 320

92 623
28 443
2 349
2 349

33 273
5 934
4 289
173

36 877
9 825
5 385
1 776

17 983
4 287
-

231
8 697

426
8 930

184
7 483

190
12 477

110
3 840

63
6 726

279
15 711

17 740

283
14 719

60
10 875

7
3 587

227
1 043

39 671

56 435

37 562

40 934

13 198

27 136

103 614

39 380

41 812

8 614

12 899

9 276

30 994
5 420
305
160
10 660
2 520

56 252
6 914
17 628
-

36 093
4 199
8 625
-

31 564
13 849
801
531
9 580
33 379
7 114

12 259
1 296
740
-

25 976
5 177
2 729

89 798
18 571
2 499
449
1
635 013
8 455

34 374
9 153
2 323
43 886
6 378

37 846
4 923
94
498
21 947
2 289

7 344
2 660
841
245
8 915
1 853

8 715
4 803
371
103
3 471
1 134

8 987
3 102
48
4 388
-

835 792

847 308

701 996

1 091 528

371 641

386 031

2 194 449

727 931

663 936

333 837

387 998

236 046

410 724

155 812

141 474

488 675

178 947

47 608

727 808

333 724

220 848

100 706

118 878

29 562

48 841
378 747
189
2 003.95
167.00

79 225
612 271
253
2 420.04
201.67

49 517
511 005
204
2 504.93
208.74

83 557
526 410
336
1 566.70
130.56

13 974
178 720
73
2 448.22
204.02

28 991
309 432
118
2 622.31
218.53

754 436
720 660
629
1 145.72
95.48

91 778
308 807
232
1 331.06
110.92

65 728
379 649
160
2 372.81
197.73

19 508
215 476
65
3 315.02
276.25

15 990
254 264
70
3 632.34
302.70

13 542
192 942
68
2 837.38
236.45

Iecavas
pamatskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Dartija"

Pilsrundāles
vidusskola

Pirmsskolas Pirmsskolas
izglītības
izglītības
iestāde
iestāde
"Saulespuķe" "Mārpuķīte"

443 410
3 619

596 122
1 194

239 603
-

Vecumnieku
vidusskola

Skaistkalnes
vidusskola

Misas
pamatskola

Stelpes
pamatskola

Valles
pamatskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Cielaviņa"

234 098
-

985 017
14 843

388 513
-

390 216
-

198 811
-

192 805
-

140 497
-
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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 30.septembrī

Nr. 158 (prot. Nr.5, 24.p.)

Par darba samaksas noteikšanu Pilsrundāles vidusskolas, pirmsskolas
izglītības iestādes “Mārpuķīte” un pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulespuķe” vadītājiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” (turpmāk - noteikumi) 9. punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes
dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba
intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta
finansējuma ietvaros, ir tiesības noteikt augstāku vispārējās izglītības iestādes vadītāja mēneša
darba algas likmi par noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas
likmi. Nosakot izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā izglītības
iestādes vadītāja pedagoģiskā darba stāžu. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu katru
gadu nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1. septembrī.
Noteikumu 6.punktā noteikts, ka vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem zemāko mēneša
darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulu.
Ņemot vērā noteikumus, iestāžu vadītāju zemākā mēneša darba algas likme:
Iestāde
Pilsrundāles vidusskola
PII “Mārpuķīte”
PII “Saulespuķe”

Izglītojamo skaits Zemākā mēneša darba
uz 01.09.2021.
algas likme (EUR)
278+(24=34)=336
1286
MMsk-51
118
1169
73
1110

Ar Rundāles novada domes 2018.gada 29.septembra lēmumu Nr.2. “Par Rundāles novada
izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba intensitātes un
personīgā darba ieguldījuma iestādes attīstībā izvērtēšanas kritērijiem, nosakot izglītības iestādes
vadītāja un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes” ir noteikti
kritēriji.
Ņemot vērā minēto lēmumu, izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Kritēriji
Izglītības iestādes pakāpes
koeficients

Pirmsskola- 1,00

Pamatskola- 1,15

Vidusskola- 1,25

Pilsrundāles
vsk.
1286,00*1,25=
1607,50

PII
“Mārpuķīte”
1169,00*1,00
= 1169,00

PII
“Saulespuķe”
1110,00*1,00
= 1111,00

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

Izglītības iestādes vadītāja
pedagoģiskais stāžs

3-10- 1 % no
direktora darba algas
zemākās likmes

11-20- 3 % no
direktora darba algas
zemākās likmes

Virs 20- 5 % no
direktora darba algas
zemākās likmes
Direktora/vadītāja
profesionālās
darbības novērtējums saskaņā ar
noteiktajā kārtībā saskaņā ar šādiem
vērtējumiem:

Ļoti labi- 5 % no
direktora darba algas
zemākās likmes

Teicami- 10% no
direktora darba algas
zemākās likmes
Direktora darba algas likme
2021./2022.māc.g.
Direktora darba algas likme
2020./2021.māc.g.
Pieaugums

(27)

(39)

(19)

1286,00*5%=
64,30

1169,00*5%=
58,45

1110,00*3%=
33,30

1286*5%=
64,30

-

-

1736,10

1227,45

1143,30

1591,20

1167,60

1087,68

+144,90

59,85

55,62

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā ir noteikts, ka tikai dome var
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku,
pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un
9.punktu un ievērojot 2018.gada 29.septembra (prot. Nr.9, 2.p.) “Par Rundāles novada izglītības
iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba intensitātes un personīgā
darba ieguldījuma iestādes attīstībā izvērtēšanas kritērijiem, nosakot izglītības iestādes vadītāja un
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes” lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
Noteikt Bauskas novada izglītības iestāžu vadītājiem mēneša darba algas likmes
šādās izglītības iestādēs:
1.1.
Pilsrundāles vidusskolas direktoram 1736,10 EUR;
1.2.
pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājam 1227,45 EUR;
1.3.
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājam 1143,30 EUR.
2.
Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktās mēneša darba likmes tiek piemērotas ar
2021.gada 1.septembri.
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 30.septembrī

Nr. 159 (prot. Nr.5, 25.p.)

Par Iecavas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” otrās daļas 6.
punktu un 9.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13. punktu, Iecavas novada domes kārtības
“Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm,
kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām” trešās
daļas 22. punkta 22.1.6. apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba
algas likmes 2021./2022.mācību gadā atbilstoši Iecavas novada domes apstiprinātajiem
kritērijiem (29.09.2020, prot. Nr. 16,5.p.):
Nr.
p. k.

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

Izglītības iestāde

Iecavas vidusskola
Iecavas pamatskola
Zālītes speciālā pamatskola
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestāde „Cālītis”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Dartija”
Iecavas Mūzikas un mākslas
skola
Iecavas novada sporta skola
“Dartija”

Mēneša
darba
algas
likme*
(euro)
1960
1455
1110**
1466

Piemaksa Piepar darbu maksa
specifiskos
apstākļos
(euro)

222

70

Mēneša darba
alga (euro)

1960
1455
1402
1466

1415

1415

1228

1228

1376

1376

2. Lēmumu piemērot ar 2021.gada 1.septembri.
*-noteikta atbilstoši 1.pielikumā apstiprinātajiem kritērijiem
**-15.07.2016 MK noteikumi Nr477,12.punkts

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 30.septembrī

Nr. 160 (prot. Nr.5, 26.p.)

Par grozījumiem Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību
vadītāju amatalgu sarakstā
Izglītības likuma 53. panta trešā daļa nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav
zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā
noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.
Pedagogu darba algas samaksas modeli regulē 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumi Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi. Tie, citastarp, paredz mēneša darba algas
likmes izglītības iestāžu vadītājiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 498 “Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"” 1.
pielikuma 3.tabulu atalgojuma modelis no 2021.gada 1.septembra paredz zemākās mēneša darba
algas likmes palielinājumu izglītības iestāžu vadītājiem.
Šajā lēmumā minētā normatīvā akta norma attiecināma uz Skaistkalnes vidusskolas,
Stelpes pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa", Valles pamatskolas, Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Vecumnieku novada domes Sporta skolas vadītāju amatalgas
likmēm.
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 9.punktā paredzēts, ka izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem
kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un personīgo ieguldījumu
izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt
augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādes vadītāja
mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja
mēneša darba algas likmi.
Skaistkalnes vidusskolas, Stelpes pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa",
Valles pamatskolas, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vadītāju amatalgas likmes aprēķinā
papildus ņemams vērā iepriekš noteiktais amatalgas likmes palielinājums atbilstoši novērtēšanas
rezultātiem, kas veikti saskaņā ar Vecumnieku novada domes 2019. gada 24. aprīļa noteikumu
“Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
kārtība” 20.punktu.
Lai nodrošinātu minēto izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes atbilstību noteiktās
zemākās mēneša algas likmei, nepieciešams palielināt izglītības iestāžu vadītājiem amatalgas
likmes un izdarīt grozījumus Vecumnieku novada
domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju
amatalgu sarakstā (apstiprināts ar Vecumnieku novada Domes 2017.gada 28.decembra lēmumu
(protokols Nr. 17, 15. §)).
Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu,
21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 11. panta pirmo daļu, Vecumnieku novada domes Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumu un Ministru kabineta 2016.gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu, 1.pielikuma 3. tabulu,
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju
amatalgu sarakstā (pielikumā).
2. Lēmums piemērojams ar 2021. gada 1. septembri.
Pielikumā: Grozījumi Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amatalgu
sarakstā uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumam “Par grozījumiem Vecumnieku novada
domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amatalgu sarakstā” (prot.Nr.5, 26.p.)

Grozījumi Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju
amatalgu sarakstā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas
13. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
11. panta pirmo daļu,
Vecumnieku novada Domes Darba samaksas un
Sociālo garantiju nolikumu un
2016.gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi
6.punktu, 1.pielikuma 3. tabulu

1. Izdarīt Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amatalgu sarakstā
šādus grozījumus:
1.1 tabulas rindā ar ierakstu “Skaistkalnes vidusskola direktors 1285” aizstāt skaitli “1285”
ar skaitli “1351”.
1.2 izteikt tabulas rindas ierakstu “Valles vidusskola
direktors 1135” šādā redakcijā:
“Valles pamatskola direktors 1166”.
1.3 tabulas rindā ar ierakstu “Stelpes pamatskola direktors 1162” aizstāt skaitli “1162” ar
skaitli “1221”.
1.4 tabulas rindā ar ierakstu “Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" 1019” aizstāt
skaitli “1019” ar skaitli “1166”.
1.5 tabulas rindā ar ierakstu “Sporta skola direktors 1112” aizstāt skaitli “1112” ar skaitli
“1228”.
1.6 tabulas rindā ar ierakstu “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola direktors 1285”
aizstāt skaitli “1285” ar skaitli “1351”.
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 30.septembrī

Nr. 161 (prot. Nr.5, 27.p.)

Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu
un mēnešalgu sarakstā
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” 2021.gada 9.septembrī
saņemts iestādes “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola” direktores iesniegums. Iesniegumā
lūgts ar 2021. gada 1. oktobri veikt grozījumus „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ un pieaugot audzēkņu skaitam
skolā, ir palielinājusies darba slodze skolas apkopējai, savukārt, samazinoties skaidras naudas
apritei, samazinās kasieres darba slodze.
Ievērojot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 11. panta pirmo daļu, Vecumnieku novada domes Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 8.1. punktu, nepieciešams saskaņot grozījumus Vecumnieku novada
pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā, kas sākotnēji saskaņots ar
Vecumnieku novada Domes 2019. gada 27. novembra lēmumu (prot. Nr. 17, 22. §).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 13. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
5. panta sesto daļu, ka pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgu sarakstā (pielikumā).
2. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.
Pielikumā: Grozījumi Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu
sarakstā uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

Pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 27.p.)

Grozījumi Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgu sarakstā

1 Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs 2 aizvietotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
3 skolotājs
4 Skolotājs logopēds
Pirmsskolas izglītības sporta
5 skolotājs

Amatalga
mēnesī
(ja nav
noteikta
amatalga,
tad vidējā
alga
mēnesī),
Darba
EUR alga, EUR

Amata vietas no 01.09.2021.

Noteiktās stundas likme,
amata vietas

Nr.p.
k.
Amata nosaukums
VECUMNIEKU VIDUSSKOLA

Noteiktās stundas likme,
amata vietas

Amata vietas uz 31.08.2021.

Amatalga
mēnesī
(ja nav
noteikta
amatalga,
tad vidējā
alga
mēnesī),
Darba
EUR alga, EUR

12.99

790.00

10 262.10

12.99

872.00

11 327.28

1

790.00

790.00

1

872.00

872.00

1
0.5

790.00
790.00

790.00
395.00

1
0.5

872.00
872.00

872.00
436.00

0.8

790.00

632.00

0.8

872.00

697.60

3.56

790.00

2 812.40

3.56

872.00

3 104.32

0.8
0.17

790.00
790.00

632.00
134.30

0.8
0.17

872.00
872.00

697.60
148.24

0.4

790.00

316.00

0.4

872.00

348.80

0.88
0.07

790.00
790.00

695.20
55.30

0.88
0.07

872.00
872.00

767.36
61.04

872.00
872.00

1 744.00
87.20

872.00

4 272.80

MISAS PAMATSKOLA
1 Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
2 skolotājs
3 Interešu izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
4 (logopēds)

STELPES PAMATSKOLA
1 Pirmsskolas izglītības skolotājs
2 Skolotājs logopēds

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA
1
1 Pirmsskolas izglītības skolotājs
790.00
790.00
2
2 Skolotājs logopēds
0.1
790.00
79.00
0.1
VALLES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "CIELAVIŅA"
1 Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.9
790.00 3 871.00
4.9
Pirmsskolas izglītības mūzikas
2 skolotājs
3 Skolotājs logopēds

0.28
790.00
0.17
790.00
VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
1 Kasiere
0.5
500.00
Apkopēja
2
1.5
500.00

221.20
134.30

0.28
0.17

872.00
872.00

244.16
148.24

250.00
750.00

0.25
1.75

500.00
500.00

125.00
875.00

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 30.septembrī

Nr. 162 (prot. Nr. 5, 28.p.)

Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” 2021.gada 9.septembrī
saņemts iestādes “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola” direktores I.Lavrinovičas iesniegums,
kurā lūgts apstiprināt:
1) sagatavošanas klašu un interešu un neformālās izglītības programmu pakalpojumu
cenrādi;
2) mācību līdzekļu un mācību materiālu maksu no 2021.gada 1.septembra.
Mācību maksa par vienu stundu nedēļā tiek aprēķināta atbilstoši 2021.gada 6.jūlija
grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija. noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”. Stundu skaitu nedēļā nosaka attiecīgā priekšmeta programma un mācību plāns. Grupu
stundās mācību maksu aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu grupā.
Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, Vecumnieku novada Domes 2014.gada
24.septembra saistošo noteikumu Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā” 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi sagatavošanas klašu un interešu un neformālās
izglītības programmu īstenošanai no 2021.gada 1.septembra:
1.1. par vienu mācību stundu – 10,60 euro;
1.2. par mācību materiāliem mūzikas programmas sagatavošanas klasē – 1,50 euro mēnesī;
1.3. par mācību materiāliem mākslas programmas sagatavošanas klasē – 6,00 euro mēnesī;
1.4. par mācību materiāliem pirmsskolas programmā “Karuselis” (māksla, ritmika) – 2,00 euro
mēnesī;
1.5. telpu īres vienas mācību stundas izcenojums interešu un neformālās izglītības programmās
uz vienu cilvēku – 0,70 euro;
1.6. sagatavošanas klasēs maksa par telpu īri netiek noteikta.
2. Ja mācību stunda ir grupai, mācību maksu vienam cilvēkam aprēķina, dalot 1.punktā noteikto
maksu ar izglītojamo skaitu grupā.
3. Atbilstoši programmas specifikai 1.4. un 1.5. punktā noteikto maksu var neiekasēt, ja
izglītojamais pēc līguma nosacījumiem pats iegādājas mācību materiālus.
4. Noteikt, ka lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 163 (prot. Nr.5, 29.p.)

Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi
vecāku līdzfinansējuma maksām
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Vecumnieku novada dome” 2021.gada 9.septembrī
saņemts iestādes „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola” direktores I.Lavrinovičas iesniegums,
kurā lūgts apstiprināt pakalpojumu cenrāžus:
1) vecāku līdzfinansējuma maksām 2021./2022.mācību gadam;
2) Vizuāli plastiskās mākslas programmas mācību materiālu maksai 2021./2022.mācību gadam.
Ievērojot saņemto iesniegumu, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2014.gada
24.septembra saistošo noteikumu Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā” 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt vecāku līdzfinansējuma maksas 2021./2022.mācību gadam cenrādi:
1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās 20V un 10V mūzikā un mākslā – 10 euro
mēnesī;
1.2. profesionālās ievirzes izglītības programmā 30V mūzikā un mākslā – 20 euro mēnesī.
2. Apstiprināt Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas mācību materiālu maksu
2021./2022.mācību gadam 1. – 7.klases audzēkņiem – 7 euro mēnesī.
3. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 164 (prot. Nr.5, 30.p.)

Par Bauskas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 9.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu direktora mēneša darba algas likmi no valsts mērķdotācijas:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Codes pamatskola
Īslīces pamatskola
Griķu pamatskola
Uzvaras pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pamūšas speciālā pamatskola

Darba algas likme euro
2530
2197
1400
1228
1228
1228
1228
1286
1110

2. Noteikt no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāja vai direktora mēneša darba algas likmi no pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde

Darba algas likme
euro
1343
1671
1460

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas un mākslas skola

3. Noteikt no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežotnes sākumskola” direktora mēneša darba
algas likmi no pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde
Mežotnes sākumskola

Darba algas likme euro
872

4. Noteikt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” vadītāja
mēneša darba algas likmi no pašvaldības budžeta:

No 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada
30.novembrim
No 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada
31.augustam

Darba algas likme
euro
1228
1286

5. Noteikt no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim Bauskas novada
pašvaldības interešu izglītības iestādes “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktora
mēneša darba algas likmi no pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde

Darba algas likme euro

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

1228

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 30.septembrī

Nr. 165 (prot. Nr.5, 31.p.)

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā
"Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu
sarakstiem"
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumu 1.pielikuma 4.tabula „Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes” nosaka,
ka no 2021.gada 1.septembra zemākā pedagoga (izņemot pirmsskolas) darba algas likme ir
830,00 euro, pirmsskolas pedagoga darba algas likme ir 872,00 euro, izglītības metodiķa darba
algas likme ir 919,00 euro, kā arī ņemot vērā to, ka izglītības iestādēs no 2021.gada 1.septembra
ir mainījies izglītojamo skaits, ar 2021.gada 30.novembri tiek likvidēta Mežotnes sākumskola, un
tās pirmsskolas grupas no 2021.gada 1.decembra pārņem pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaulīte”; no 2021.gada 1.septembra tiek atvērta pirmsskolas grupa Codes pamatskolā, bet
nenokomplektējās 1 pirmsskolas grupa Griķu pamatskolā adresē: Centra iela 6, Mūsa,
Ceraukstes pag., Bauskas novads.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.15 „Par novada
izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”, ir
veicamas izmaiņas no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu
sarakstos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā „Par pašvaldības budžeta
finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem" šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 3., 4., 6., 7., 9., 10, 11., 12., 13. un 14.pielikumu jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu;
1.2. svītrot ar 2021.gada 30.novembri 8.pielikumu „Mežotnes sākumskolas darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts”;
1.3. noteikt:
1.3.1.
11.pielikuma „Bauskas bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un
amatu vienību saraksts” 2.rinda stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī;
1.3.2.
14.pielikuma „Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” darbinieku
slodžu un amatu vienību saraksts” 9.rinda stājas spēkā 2021.gada 1.decembrī.
2.
Noteikt, ka lēmums pedagoģiskajiem darbiniekiem piemērojams ar 2021.gada
1.septembri.
Pielikumā:
1. 3.pielikums „Īslīces pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1 lp.
2. 4.pielikums „Uzvaras pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1 lp.

3. 6.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1 lp.
4. 7.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1 lp.
5. 9.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1 lp.
6. 10.pielikums „Bauskas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku slodžu un amatu vienību
saraksts” uz 1 lp.
7. 11.pielikums „Bauskas bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts”
uz 1 lp.
8. 12.pielikums „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amatu
vienību saraksts” uz 1 lp.
9. 13.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbinieku slodžu un amatu vienību
saraksts” uz 1 lp.
10. 14.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” darbinieku slodžu un amatu vienību
saraksts” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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3.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Īslīces pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Ēkas dežurants
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

809

1

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

7
1
1
4
1
7
3
1
4
x

737
500
500
522
500
714
520
500
872
500
x

Mēne
ša
alga
kopā
euro
809

1
737
9,2
4600
1,8
900
1,8
940
1
500
0,75
536
5
2600
0,5
250
1
872
0,5
250
23,55 12994

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

4.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Uzvaras pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Sporta zāles pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

809

1

Mēneša
alga
kopā
euro
809

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
1
x

737
500
500
522
714
520
500
500
872
x

0,75
9,5
2
2,3
0,75
3
0,5
1
0,5
21,3

553
4750
1000
1201
536
1560
250
500
436
11595

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

6.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.


Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Sporta zāles pārzinis
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

Amatu saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa
8

Algas
likme
euro
809

Slodze

1

Mēneša
alga kopā
euro
809

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

7
1
1
4
1
3
4
x

737
500
500
522
500
520
500
x

0,75
5
1
1
1
2,75
1
13,5

553
2500
500
522
500
1430
500
7314

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

7.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Griķu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs (no 1.oktobra līdz
1.maijam)
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

809

1

Mēneša
alga
kopā
euro
809

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A

7
1
1
4
2

737
500
500
522
500

1
4,9
2,5
1
3

737
2450
1250
522
1500

13 I
5.2 III
39 I
13 I
x

1
7
3
1
x

500
714
520
500
872
x

1
0,75
6
0,5
1
22,65

500
536
3120
250
872
12546

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

9. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Aukle
Ēkas dežurants
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

809

1

Mēneša
alga
kopā
euro
809

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

7
1
1
4
2
3
4
x

737
500
500
522
500
520
500
900
x

1
4,8
2,5
1,5
5,5
4
0,5
1
21,8

737
2400
1250
783
2750
2080
250
900
11959

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

10. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Izglītības iestādes vadītāja
vietnieks
Bibliotekārs
Pedagogs
Koncertmeistars
Kopā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

8

809

1

809

18.3 II
13 I
13 I
13 I
13 III
4IA
-

7
1
1
1
4
4
-

737
500
500
500
522
500
979

1,5
1
2
0,4
0,6
1,25
2

1106
500
1000
200
313
625
1958

x

x

830
830
830
x

0,5
5,14
1
16,39

415
4266
830
12022

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

11. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Bauskas Bērnu un jauniešu centra*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Izglītības iestādes direktora
vietnieks
Lietvedis
Apkopējs
Ēkas dežurants
Koncertmeistars
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

8

809

1

809

-

-

982

1

982

18.3 II
13 I
4IA
-

7
1
4
-

737
500
500
830
x

0,75
2
1
0,5
6,25

553
1000
500
415
4259

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

12.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Medicīnas māsa
Klientu apkalpošanas
speciālists
Garderobists
Tehniskais darbinieks
Treneris (peldbaseina
instruktors)
Izglītības iestādes direktora
vietnieks
Izglītības iestādes direktora
vietnieks (metodiskajā darbā)
Sporta metodiķis
Glābējs- instruktors
Halles pārzinis
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

874

2

Mēneša
alga
kopā
euro
1748

18.3 II
13 I
13 I
5.2 III
5.2 I B
23 I

7
1
1
7
5
4

797
500
500
714
714
564

1
0,6
1,2
1
3
5

797
300
600
714
2142
2820

13 I
13 II B
48 I A

1
3
6

500
500
830

5
8
2

2500
4000
1660

-

-

1272

1

1272

-

-

1272

1

1272

4 II A
3 II B
x

6
8
x

919
640
750
x

1
3
3
37,8

919
1920
2250
24914

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

13.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis (struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

874

1

Mēneša
alga
kopā
euro
874

3 II A

6

719

0,5

360

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
x

797
500
500
564
714
520
500
940
x

1
2
2,7
1,4
1,5
18
1
1
30,1

797
1000
1350
790
1071
9360
500
940
17042

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks

14.pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.lēmumam (prot.Nr.5, 31.p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs**
Kopā

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

Algas
likme
euro
809

Slodze

3 II B

Mēnešalgas
grupa
8

1

Mēneša
alga
euro
809

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
x

737
500
500
522
714
520
500
900
x

1
2,3
1,7
1
1
12
0,5
1
21,5

737
1150
850
522
714
6240
250
900
12172

Amatu saime
(apakšsaime)



Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”;
** No 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim amatam „struktūrvienības vadītājs” amata algas likme
872 euro.

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 30.septembrī

Nr. 166 (prot. Nr.5, 32.p.)

Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšanu SIA “Iecavas
siltums” projektiem
Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 23. augustā saņemta SIA “Iecavas siltums” vēstule
Nr.1-10/59.
Vēstulē SIA “Iecavas siltums” informē pašvaldību, ka 2020. gada 4. jūnijā starp Valsts kasi
un SIA “Iecavas siltums” tika noslēgts valsts aizdevuma līgums Nr.A1/1/20/308 (aizdevuma
līguma tranče Nr. K-8/2020), lai SIA “Iecavas siltums” īstenotu Kohēzijas fonda projektu
Nr.4.3.1.0/17/A/078 “Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas
katlu” – 1 093100 EUR apmērā.
Kopējais projekta realizācijas periods ir 43 mēneši no līguma noslēgšanas datuma ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (līguma noslēgšanas datums: 12.06.2018., beigu datums:
12.01.2022.).
Kohēzijas fonda finansējums projektam ir 625 400 EUR apmērā, savukārt pavisam kopējās
projekta izmaksas 1 718 500 EUR apmērā.
Valsts aizdevuma līguma Nr.A1/1/20/308 – aizdevuma izsniegšanas termiņš beidzas 2021.
gada 31. augustā un SIA “Iecavas siltums” ir veicis daļējas izmaksas sakarā ar šo projektu.
Starp SIA “Iecavas siltums” un SIA “FILTER Latvia” noslēgtā līguma termiņš ir 2020.
gada 30. novembris, taču minētā projekta realizācija aizkavējās, jo būvnieks SIA “FILTER Latvia”
nespēja savlaicīgi veikt projektēšanas darbus. Pamatojoties uz FIDIC noteikumiem, būvniecības
līgums tiek turpināts līdz saistību izpildei, piemērojot līgumsodu (0,1 % no kopējā līguma summas
dienā, bet ne vairāk kā 10 % no līguma summas) un nosakot beigu termiņu - 2021. gada 1.
decembris.
Papildus SIA “Iecavas siltums” norāda, ka sakarā ar šī brīža laika apstākļiem nav iespējams
veikt iekārtas karsto testēšanu. Testēšana nepieciešama, lai nodotu iekārtu ekspluatācijā.
Testēšanas laikā iekārta strādā 72 stundas uz pilnu jaudu un saražo 3 MW siltumenerģijas stundā.
Lai varētu nodot patērētājiem testēšanas laikā saražoto siltumenerģiju, ir nepieciešams, lai āra
gaisa temperatūra sasniegtu - 4°C. Šādas gaisa temperatūras ārā ir novembrī, decembrī.
2020. gada 4. jūnijā starp Valsts kasi un SIA “Iecavas siltums” tika noslēgts valsts
aizdevuma līgums Nr.A1/1/20/310 (aizdevuma līguma tranče Nr. K-9/2020), lai SIA “Iecavas
siltums” īstenotu Kohēzijas fonda projektu Nr.4.3.1.0/17/A/077 “Siltumtīklu pārbūve Iecavā” –
340 358 EUR apmērā. Aizdevuma izsniegšanas termiņš beidzās 2021. gada 31. augustā.
Starp “Iecavas siltums” un SIA “DGS” tika noslēgts būvniecības līgums, kura termiņš
beidzās 2020. gada 1. oktobrī. Līgums tika turpināts līdz saistību pilnīgai izpildei, piemērojot
būvniekam līgumsodu (0,1 % no kopējā līguma summas dienā, bet ne vairāk kā 10 % no līguma
summas).
Realizētais projekts atrodas nodošanas ekspluatācijā stadijā – Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada būvvaldē. Būvniekam, SIA “DGS” ir
izmaksāts 415 708,65 EUR apmērā no kopējās 525 032,18 EUR apmērā līguma summas. Projekta
realizācijas periods 39 mēneši no līguma noslēgšanas datuma ar Centrālo finanšu un līgumu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

aģentūru (līguma noslēgšanas datums: 25.06.2018., beigu datums: 25.09.2021.) Kohēzijas fonda
finansējums projektam ir 220 673,85 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas 561 032,18 EUR
apmērā. Būvniekiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem paredzēts izmaksāt 90 % no
līgumsummas. Pārējā summa 10 % tiek izmaksāta pēc garantijas perioda beigām, bet šo atlikušo
summu būvnieki var aizstāt ar bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kuru iesniedzot, SIA
“Iecavas siltums” ir jāizmaksā atlikušie 10 % būvniekiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA “Iecavas siltums” lūdz Bauskas novada domi pieņemt
lēmumu par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšanu abiem minētajiem
projektiem līdz 2021. gada 31. decembrim. Lēmums nepieciešams iesniegšanai Valsts kasē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr. 362 „Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās
valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus,
un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 36.punktu un 40.1.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Valsts kasei pagarināt aizdevuma izsniegšanas termiņu Kohēzijas fonda projektam
Nr.4.3.1.0/17/A/077 “Siltumtīklu pārbūve Iecavā” līdz 2021. gada 31. decembrim un
noslēgt grozījumus pie 2020. gada 4. jūnija aizdevuma līguma Nr. K-9/2020.
2. Lūgt Valsts kasei pagarināt aizdevuma izsniegšanas termiņu Kohēzijas fonda projektam
Nr.4.3.1.0/17/A/078 “Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu
biomasas katlu” līdz 2021. gada 31. decembrim un noslēgt grozījumus pie 2020. gada 4.
jūnija aizdevuma līguma Nr. K-8/2020.
3. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

2
Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 167 (prot. Nr.5, 33.p.)

Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšanu
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” projektam
Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 22. septembrī saņemta SIA “Dzīvokļu komunālā
saimniecība” vēstule Nr.01-08/358-2021.
Vēstulē SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē pašvaldību, ka 2018. gada 15.
oktobrī starp Valsts kasi un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” tika noslēgts Valsts kases
aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/726, lai SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” īstenotu Kohēzijas
fonda projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” Nr.5.3.1.0/171/01 –
1 468 540 EUR apmērā.
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” Nr.5.3.1.0/171/016 līguma
realizācijas beigu termiņš ir 2021. gada 31. decembris. Vienojoties ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru, tika panākta konceptuāla vienošanās par “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Iecavā, 2.kārta “ Nr.5.3.1.0/171/016 līguma pagarināšanu līdz 2022. gada 26. novembrim.
Valsts aizdevuma līguma Nr. A1/1/18/726 – aizdevuma izsniegšanas termiņš beidzās 2021.
gada 20. septembrī un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ir veikusi pirmo maksājumu
pamatsummas apmaksu sakarā ar šo projektu.
Minētais projekts ir iekavējies, saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem un būvprojekta
izmaiņām – tuvākās nedēļas laikā tiks apstiprināta pēdējo darbu izpilde Nr.18.
Neizņemtā summa šobrīd ir 261 478,92 EUR, ko veido izmaksas būvdarbu veicējam par
darbu izpildi un avansa maksājumiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” lūdz Bauskas
novada domi pieņemt lēmumu par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšanu
minētajam projektam līdz 2021. gada 14. oktobrim. Lēmums nepieciešams iesniegšanai Valsts
kasē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr. 362 „Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās
valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus,
un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 36.punktu un 40.1.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Valsts kasi pagarināt aizdevuma izsniegšanas termiņu Kohēzijas fonda projektam Nr.
5.3.1.0/171/016 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” līdz 2021.
gada 14. oktobrim un veikt grozījumus 2018. gada 15. oktobra aizdevuma līguma Nr.
A1/1/18/726.
2. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 168 (prot. Nr. 5, 34.p.)

Par termiņa pagarinājumu līgumam, kas noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
2016. gada 31. oktobrī starp Iecavas novada domi un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” tika
noslēgts līgums Nr.309/2016/S “Par atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novada administratīvajā
teritorijā”. Līgums noslēgts, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmo
daļu, Publisko iepirkuma likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktu, Iecavas novada domes 2011.
gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas
novadā” 6.1.punktu. Noslēgtais līgums spēkā no 2016. gada 2. novembra līdz 2021. gada 1.
novembrim (ieskaitot).
[1]
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Likuma “Par pašvaldībām” 7. pants nosaka, ka šā likuma 15. pantā noteiktās pašvaldību
autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta
noteikumos (7. panta pirmā daļa). Likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā paredzēto autonomo
funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no
attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi (7. panta otrā daļa).
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā
izpildāmas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
[2]
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus,
organizē šādu atkritumu apsaimniekošanu: a) visi sadzīves atkritumi, tai skaitā sadzīvē radušies
bīstamie atkritumi; b) to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem
neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko
iepirkumu, vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā
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sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.
Publisko iepirkumu likuma 4. panta trešā daļa nosaka likuma piemērošanas izņēmumus,
proti šo likumu nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm: 1) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā
kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un
lēmumus; 2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs; 3) tajā nav tiešas
privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši
komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,
neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
Iepirkumu uzraudzības birojs kā valsts pārvaldes funkciju īstenotājs iepirkuma procedūru
uzraudzībā norāda, ka Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums ir interpretējams,
ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru.
Eiropas Savienības tiesa lietā C-107/981 ir norādījusi, ka publisko iepirkumu regulējošie
normatīvie akti varētu netikt piemēroti, ja līgums tiktu slēgts starp līgumslēdzēju iestādi
(pasūtītāju) un juridisko personu, pār kuru šī līgumslēdzēja iestāde īsteno līdzīgu kontroli kā pār
savām struktūrvienībām un kura izpilda būtiskāko daļu no savām darbībām kopā ar kontrolējošo
iestādi
vai
iestādēm
(t.s.
iekšējo
darījumu
jeb
in
house
attiecības.
(http://iepirkumiem.lv/attachments/article/252/skaidrojums_in_house_02.06.2015.pdf, 1.lpp.).
Attiecībā uz nosacījumu par personas, ar kuru tiek slēgts līgums, atrašanos viena vai
vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē Eiropas Savienības tiesa spriedumā lietā C-458/032 ir devusi
plašāku skaidrojumu. Minētā sprieduma 65.punktā ir norādīts, ka šāda kontrole ir tad, ja
līgumslēdzēja iestāde var ietekmēt kontrolētā subjekta lēmumus, un ir jāpastāv noteicošai ietekmei
gan attiecībā uz tā stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem. Citiem vārdiem sakot,
līgumslēdzējai iestādei ir jābūt iespējai veikt pār subjektu strukturālu un funkcionālu kontroli
(sprieduma
lietās
C-182/11
un
C-183/113
27.punkts)
(http://iepirkumiem.lv/attachments/article/252/skaidrojums_in_house_02.06.2015.pdf, 2.lpp.).
Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments 2010. gada 29. marta lēmumā
lietā Nr.A42958509, SKA–340/2010, atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas atziņām (piemēram,
2008. gada 13. novembra spriedums lietā C-324/07 “Coditel Brabant SA pret Commune d’Uccle
un Région de Bruxelles-Capitale”), norāda, ka valsts iestāde var veikt vispārējas nozīmes
uzdevumus, liekot lietā arī pati savus administratīvos, tehniskos un citus līdzekļus, un ka tai nav
pienākuma pieaicināt struktūras, kas darbojas ārpus tās dienestiem. Eiropas Savienības tiesa lietā
vērtēja, kādos gadījumos pasūtītājs kontrolē pakalpojumu sniedzēju tāpat kā savus dienestus jeb,
citiem vārdiem sakot, kādos gadījumos pakalpojumu sniedzējs atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē.
Tiesa atzina, ka kontrolei ir jābūt tādai, ar kuras palīdzību pasūtītājs var ietekmēt pakalpojumu
sniedzēja lēmumus. Proti, ir jābūt noteicošas ietekmes iespējai gan attiecībā uz pakalpojumu
sniedzēja stratēģiskajiem mērķiem, gan uz svarīgiem lēmumiem. Tiesas ieskatā apstāklis, ka
pasūtītājam kopā ar citiem publisko tiesību subjektiem pieder visas pakalpojumu sniedzēja
kapitāla daļas, liecina, ka pasūtītājs kontrolē pakalpojumu sniedzēju gluži tāpat kā savus dienestus.
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2015. gada 23. janvāra spriedumā lietā
Nr.A42513407 SKA-17/2015 atzinis, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Publisko
iepirkumu likuma normas paredz pašvaldībai tiesības izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniedzēju kādā no trim veidiem: iepirkuma procedūrā, publiskās un privātās
partnerības procedūrā, nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pašai ar saviem resursiem. Tādējādi nav
tiesiska pamata ierobežot pašvaldības rīcības brīvību. Pašvaldība var izvēlēties pakalpojuma
sniedzēju vienā no šiem veidiem.
[3]
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3. panta pirmo daļu pašvaldība darbojas iedzīvotāju
interesēs.
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Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu Iecavas novada
pašvaldība izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību – sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Dzīvokļu komunālā saimniecība” (reģistrācijas Nr.43603016206), kurā visas kapitāla daļas
(100%) pieder pašvaldībai. Pašvaldība kapitālsabiedrību veidojusi ar mērķi veikt konkrētos
pārvaldes uzdevumus (arī sniegt iedzīvotājiem konkrētus pakalpojumus, kas tiešā veidā izriet no
pašvaldības autonomajām funkcijām).
Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” statūtiem
tās darbības mērķis ir: māju apsaimniekošana; ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; notekūdeņu
savākšana un attīrīšana; atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus); ēku uzturēšanas un
ekspluatācijas darbības; kapsētu apsaimniekošana; apzaļumošana un labiekārtošana; tirgus
apsaimniekošana.
Šobrīd sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” nodrošina
pašvaldības administratīvajā teritorijā (Iecavā un Iecavas pagastā) – pašvaldības autonomās
funkcijas, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta, proti:
- tiek organizēti un sniegti iedzīvotājiem komunālie pakalpojumi (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana);
- tiek gādāts par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana
labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot
sakoptā vidē. Nepietiekami organizēta pašvaldības infrastruktūras uzturēšana var apdraudēt
Satversmes 115. pantā noteiktās cilvēka pamattiesības.
Pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
veiksmīgā sadarbība apliecina esošās infrastruktūras (Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta)
apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un sniedz iedzīvotājiem un pašvaldības viesiem sakārtotas
vides komfortu.
[4]
2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
Administratīvo teritoriju robežu grozīšanas un sadalīšanas rezultātā notiek pašvaldību finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdale, kā arī pašvaldību institūciju reorganizācija. Bauskas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto (Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa kā vienu no valsts pārvaldes
principiem paredz, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo
sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu,
nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un
apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. Tādējādi viens no pašvaldības kā
neatņemama valsts pārvaldes elementa darbības priekšnosacījumiem ir efektivitāte, kuras
sasniegšanai tiek izvērtētas arī dažādas pašvaldības funkciju un no tām izrietošu atsevišķu
pārvaldes uzdevumu izpildes formas, no kurām viena ir pārvaldes uzdevuma deleģēšana citai
personai.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmā
daļa nosaka, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās
tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem. Šo prasību
nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav
atsavināmas. Savukārt 7. panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības
saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija.
3
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Lēmumā ietver: 1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 2) vispārējo
stratēģisko mērķi.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas
noteikumu 30. punkts nosaka, ka pašvaldības, kuras administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
apvieno un kuras ir kapitāla daļu turētājas kapitālsabiedrībā, neveic šā likuma 7. pantā noteikto
pienākumu. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotās novadu pašvaldības
izpilda šā likuma 7. pantā noteikto pienākumu līdz 2022. gada 1. jūnijam.
Būtiski minēt, ka Bauskas novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā arī līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, kas 2015. gada 28.
decembrī noslēgts starp Bauskas novada domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides
serviss”. Šis līgums noslēgts, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta
pirmo, sesto un septīto daļu, Publisko iepirkuma likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktu, Bauskas
novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
līguma noslēgšanu”. Noslēgtais līgums spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.
Tas nozīmē, ka jaunizveidotajai pašvaldībai, pārņemot un turpinot pildīt noslēgtos līgumus,
nākotnē jāpārvērtē šo noslēgto līgumu tiesiskums un lietderība, kā arī vai ir/nav nepieciešams slēgt
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu vai izsludināt iepirkumu.
Taču uz šo brīdi, ņemot vērā radušos situāciju un augstākminētos apsvērumus, pašvaldības
ieskatā, labākais un efektīvākais situācijas risinājums ir – pašvaldībai noslēgt ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” grozījumus pie 2016. gada 31. oktobra
līguma Nr.309/2016/S “Par atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novada administratīvajā teritorijā”
un pagarināt noslēgtā līguma termiņu, nosakot to tādu pašu – kāds ir noslēgtajam līgumam Bauskas
novada domei ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides serviss”, proti, līdz 2022. gada 31.
decembrim.
Lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejas sēdē (23.09.2021.), kurā tika nolemts atbalstīt
lēmuma projektu un virzīt jautājuma izskatīšanu uz domes sēdi, lēmuma pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. pantu, 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmo daļu,
Publisko iepirkumu likuma 4. panta trešo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 30. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt 2016. gada 31. oktobra līguma Nr.309/2016/S “Par atkritumu apsaimniekošanu
Iecavas novada administratīvajā teritorijā”, darbības termiņu, noslēdzot līguma grozījumus
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģistrācijas
Nr.43603016206.
2. Lēmuma 1. punktā noteiktos līguma grozījumus slēgt par laika periodu no 2021. gada 2.
novembra līdz 2022. gada 31. decembrim.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim sagatavot un
noslēgt šā lēmuma 1. punktā noteiktos grozījumus pie līguma.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu
pašvaldības kapitālsabiedrība – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā
saimniecība” līdz 2022. gada 1. jūnijam.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
tālr.63942938, tālr.63941686, e-pasts info@iecavasdzks.lv
AS Swedbank, Kods HABALV22, Konts LV73HABA0551030958969

2021.gada 16.jūlijā. Nr.01-08/269-2021

Bauskas novada domei
Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901

Par atkritumu apsaimniekošanu Iecavas administratīvajā teritorijā
Sakarā ar to, ka 2021.gada 1.novembrī beidzas ar Iecavas novada domi noslēgtā līguma
Nr.309/2016/S “Par Atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novada administratīvajā teritorijā”
termiņš un pamatojoties uz sarunu ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada
pašvaldības administrācija” izpilddirektoru Mārtiņu Veinbergu, izpilddirektora vietnieku
Normundu Vāveru par Iecavas novada pašvaldības administrācijas pilnvarām, lūdzu skatīt
jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu Iecavā un Iecavas pagastā pēc 2021.gada 1.novembra.
Pielikumā:
2016.gada 31.oktobrī noslēgtā Līguma Nr.309/2016/S “Par Atkritumu apsaimniekošanu Iecavas
novada administratīvajā teritorijā” kopija.
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
valdes loceklis

Juris Jundulis (paraksts⃰)

⃰ DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

J.Jundulis, 22304932

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 30.septembrī

Nr. 169 (prot. Nr.5, 35.p.)

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rāmas”,
Iecavas pagastā, Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4064 002 0333
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 2.augustā saņemts S.L.-P. iesniegums (reģ. Nr. 314.7/1104/F) ar lūgumu atļaut detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Rāmas”, Iecavas
pagastā, Bauskas novadā, lai nodrošinātu pieslēguma izveidošanu pie valsts autoceļa V1010 StūriZiemeļi. Izskatot iesniegumu konstatēts:
1) nekustamais īpašums „Rāmas”, kas atrodas Bauskas novada Iecavas pagastā, kadastra Nr.
4064 002 0335, pieder S.L.-P. saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Iecavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000613373;
2) nekustamais īpašums „Rāmas” kadastra Nr. 4064 002 0335, sastāv no vienas zemes
vienības ar kopējo platību 2,18 ha un kadastra apzīmējumu 4064 002 0333;
3) Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā
īpašuma „Rāmas” zemes vienībai 2,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
4) atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4064 002 0333 noteiktais funkcionālais zonējums ir Lauksaimniecības teritorija (L);
5) detālplānojuma izstrādāšanas pamatojums konkrētajā gadījumā ir Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu
pievienošanu valsts autoceļiem” 2.punkts, kurā noteikts, ka pašvaldību, komersantu un
māju ceļu pievienojumi valsts autoceļiem tiek veidoti atbilstoši detālplānojumiem.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, Ministru kabineta
07.07.2008. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu
valsts autoceļiem” 2. punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagasts,
Bauskas novads zemes vienībai 2,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333
saskaņā ar darba uzdevumu.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Iecavas novada pašvaldības administrācija” Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistu Kasparu Mallonu.
4. Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada pašvaldības administrācija”
Administratīvajai nodaļai nosūtīt lēmumu nekustamā īpašuma īpašniekam.
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Pielikumā:
1. Darba uzdevums uz 3 lp.
2. Grafiskais pielikums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra
lēmumam (protokols Nr. 5, 35. p.)
DARBA UZDEVUMS
detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā,
Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333
1. Detālplānojumu izstrādā pamatojoties uz:
1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu;
1.2. Aizsargjoslu likumu;
1.3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“;
1.4. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
1.5. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
1.6. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību,
komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”;
1.7. citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1.8. spēkā esošo Iecavas novada teritorijas plānojumu.
2. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pieslēguma izveidošana valsts autoceļam V1010 StūriZiemeļi no nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagasts, Bauskas novads zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333 (turpmāk – nekustamais īpašums).
3. Detālplānojuma izstrādes robežas – nekustamā īpašuma robežas atbilstoši pielikumam.
4. Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes uzsākšanai un plānošanas
procesa nodrošināšanai:
4.1. Bauskas novada domes lēmums par:
4.1.1. detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma izstrādes vadītāja
apstiprināšanu, detālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu;
4.1.2. detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu;
4.1.3. detālplānojuma apstiprināšanu.
4.2. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei;
4.3. institūciju (skat. 7.punktu) izsniegtie nosacījumi (tehniskie noteikumi) detālplānojumā
ietvertajai teritorijai;
4.4. institūciju (skat. 7.punktu) atzinumi/skaņojumi detālplānojuma projekta atbilstībai to
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
4.5. LAS-2000,5 Latvijas normālā augstuma sistēmā un LKS–92 koordinātu sistēmā
izgatavota, aktualizēta (ne vecāka par 2 gadiem) augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas plāna pamatne M 1:500 ar iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistra informāciju.
5. Prasības detālplānojuma izstrādei (detālplānojuma sastāvs):
5.1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un
attīstības nosacījumi, detālplānojuma mērķi un uzdevumi, detālplānojuma risinājumu
apraksts un pamatojums;
5.2. Grafiskā daļa (uz derīga un aktuāla augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna pamatnes,
izmantojot aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto
informāciju par zemes vienību);
5.2.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;
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5.2.2. LAS-2000,5 Latvijas normālā augstuma sistēmā un LKS–92 koordinātu
sistēmā izgatavota aktualizēta digitāla augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas plāna pamatne M 1:500 ar iekļautu nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informāciju.
5.2.3. teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns M 1:500 (galvenais plāns) uz
digitālas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes
nosakot:
5.2.3.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) priekšlikumus;
5.2.3.2. pieslēguma vietu pie valsts autoceļa.
5.3. Pārskats par detālplānojuma izstrādi:
5.3.1. Bauskas novada domes lēmums (sk. 4.1. apakšpunktu);
5.3.2. zemes robežu plāna un Zemesgrāmatu apliecības kopijas;
5.3.3. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei;
5.3.4. priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, un publiskās
apspriešanas materiāli;
5.3.5. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un
iebildumiem;
5.3.6. institūciju izsniegtā informācija, nosacījumi detālplānojuma izstrādei un
atzinumi par to ievērošanu;
5.3.7. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
5.3.8. ziņojums par detālplānojuma atbilstību Iecavas novada teritorijas plānojumam;
5.3.9. cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei.
6. Papildu prasības detālplānojuma izstrādāšanai:
6.1. noteikt pieslēguma vietu valsts vietējās nozīmes autoceļam V1010 Stūri-Ziemeļi.
6.2. uzrādīt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu un inženierkomunikāciju
aizsargjoslas.
7. Institūcijas, kuras sniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un skaņojumus/
atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju:
7.1. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde;
7.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
7.3. akciju sabiedrība „Sadales tīkls”.
8. Detālplānojuma izstrādes nosacījumi:
8.1. detālplānojumu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.2. detālplānojuma izstrādes vadītājs publicē paziņojumus pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Bauskas Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapās www.iecava.lv un
www.bauska.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk TAPIS).
8.3. detālplānojuma izstrādātājs pieprasa un saņem no institūcijām (skat. 7.punktu)
nosacījumus detālplānojuma izstrādei, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmu (TAPIS);
8.4. detālplānojuma izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus,
izstrādā detālplānojuma projektu saskaņā ar šo darba uzdevumu un iesniedz
izskatīšanai (divos eksemplāros, papildus pievienojot grafisko daļu *dgn. vai *dwg.
formātā, realizācijas kārtību, paskaidrojuma rakstu un apbūves nosacījumus *doc.
vai *pdf formātā digitālā veidā) detālplānojuma izstrādes vadītājam, kas pozitīva
vērtējuma gadījumā iesniedz to Bauskas novada domei lēmuma pieņemšanai par
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
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8.5. pēc minētā lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādātājs sagatavo un iesniedz
detālplānojuma izstrādes vadītājam digitālā veidā (*pdf. formātā) detālplānojuma
pirmo redakciju ievietošanai pašvaldības tīmekļa vietnē;
8.6. detālplānojuma izstrādātājs veic publiskās apspriešanas pasākumus un pieprasa no
institūcijām (skat. 7.punktu) atzinumus, izmantojot TAPIS, apkopojot to rezultātus
un atbilstoši koriģējot/pilnveidojot detālplānojumu;
8.7. izstrādāto detālplānojuma projekta galīgo redakciju (divos eksemplāros, papildus
pievienojot projektu digitālā formātā) detālplānojuma izstrādātājs iesniedz Bauskas
novada domei lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma projekta galīgās redakcijas
apstiprināšanu;
8.8. divu nedēļu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādes vadītājs
organizē šī lēmuma publikācijas ievietošanu “Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā un
pašvaldības tīmekļa vietnēs (skat. 8.2.punktu).
Detālplānojuma darba uzdevums ir derīgs 2 (divus) gadus no lēmuma pieņemšanas dienas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Mačeks
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Shmu sagatavoja Bauskas novada pavaldbas iestdes "Iecavas novada pavaldbas administrcija" nekustam pauma specilists Kaspars Mallons

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 30.septembrī

Nr. 170 (prot. Nr.5, 36.p.)

Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Nr.[…], Edvarta Virzas ielā […],
Iecavā, Bauskas novadā īres līguma noslēgšanu ar īrnieka ģimenes locekli D.S.
Pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.[…], kadastra numurs 4064 900 1820, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Edvarta Virzas ielā […], Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913, kadastra numurs
4064 010 2267, apsaimnieko sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
1993. gada 19. janvārī ar Iecavas pagasta valdes lēmumu dzīvoklis tika piešķirts A.S. (prot.
Nr.2, 6.p.). Pēdējais īres līgums ar viņu noslēgts 2013. gada 2. janvārī.
[…]. gada […]. augustā A.S.miris.
2021. gada 16. augustā Iecavas novada pašvaldības administrācijā saņemts un ar Nr.319/412 reģistrēts D.S. iesniegums ar lūgumu pārslēgt īres līgumu dzīvokļa īpašumam Nr. […],
Edvarta Virzas ielā […], Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913 uz viņas vārda, jo īres līgums bija
noslēgts uz mirušā vīra A.S.vārda.
Iecavas novada pašvaldības Dzīvokļu un īres komisija 2021. gada 8. septembra sēdē izskatīja
D.S. iesniegumu un nolēma ieteikt Bauskas novada domei pārslēgt īres līgumu par dzīvokļa
īpašumu Nr. […], Edvarta Virzas ielā […], Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913, uz D.S. vārda (prot.
Nr.5, 2.p.).
Dzīvojamo telpu īres likuma 18. panta ceturtā daļa nosaka, ka izīrētājam ir pienākums īrnieka
nāves gadījumā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar īrnieka ģimenes locekli, nemainot ar
iepriekšējo īrnieku noslēgtā īres līguma nosacījumus.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 18. panta ceturto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Nr. […], Edvarta Virzas ielā […], Iecavā,
Bauskas novadā, LV-3913, kopējā platība 82,600 m², īres līgumu ar īrnieka ģimenes
locekli D.S., personas kods […], nemainot ar iepriekšējo īrnieku noslēgtā īres līguma
nosacījumus.
2. D.S. noslēgt pakalpojuma izmantošanas līgumus ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Dzīvokļu komunālā saimniecība” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums”.
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu
komunālā saimniecība” valdes loceklis Juris Jundulis.
4. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdi.
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5. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007.
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

2021.gada 30.septembrī

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
Nr. 171 (prot. Nr.5, 37.p.)

Par Vecumnieku novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Liepu
ielā […], Vallē, Valles pagastā pārdošanu par brīvu cenu
Vecumnieku novada Dome 2021.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr.7, 11.§ 1.p.) pieņēma
lēmumu Nr. 1-4/2021/276 „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liepu ielā […], Vallē, Valles pag.,
Valles nov. atsavināšanu”, nosakot pirmpirkuma tiesības dzīvokļa īrniecei Z.S., personas kods
[…], nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Liepu iela […], Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku
novadā (kadastra numurs 32909000015), platība 50,0 m2, un 500/10379 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 32900080242001 un zemes par
nosacīto cenu 2200 EUR.
Vecumnieku novada domē 2021.gada 15.jūlijā (reģ. Nr. 3-12/2021/1174) saņemts Z.S.,
personas kods […], deklarētā dzīvesvieta: Liepu iela […], Valle, Valles pagasts, Bauskas novads,
iesniegums ar lūgumu atļaut izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties savā īpašumā
pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. […] Liepu ielā […], Vallē ar atlikto maksājumu uz 1,5 gadiem
(18 mēnešiem): līdz 2021.gada 20.jūlijam samaksājot 440 EUR (četri simti četrdesmit euro),
pārējie maksājumi – 105 (viens simts pieci euro) mēnesī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka, pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.
Ievērojot minēto,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atsavināt Vecumnieku novada domei piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu
Nr. […] Liepu ielā […], Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā par 2200 EUR (divi
tūkstoši divi simti euro) ar atlikto maksājumu uz 1,5 gadiem (astoņpadsmit mēnešiem),
maksājot atliktā maksājuma procentus saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma noteikumiem.
2. Atsavināt Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. […], Liepu ielā
[…], Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā, kadastra numurs 32909000015, platība 50,0
m2, un 500/10379 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 32900080242001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 32900080242,
un slēgt pirkuma līgumu ar minētā dzīvokļa īrnieci Z. S., personas kods […], deklarētā
dzīvesvieta: Liepu iela […], Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, par brīvu cenu, kas ir
vienāda ar nosacīto (atsavināšanas) cenu, 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro).
3. Pirkuma līgumu sagatavot Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecumnieku novada domes izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 172 (prot. Nr.5, 38.p.)

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. […], Kalna iela […], Vecumnieki,
Vecumnieku pag., Bauskas nov. atsavināšanas ierosināšanu
2021.gada 12.jūlijā saņemts J.Z., personas kods 210439-11852, iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1154) par iestādei “Vecumnieku novada dome” valdījumā esošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr.[…] Kalna ielā […]6, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
nodošanu atsavināšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu, atsavināšanas
ierosinājumu paraksta īrnieks vai viņa ģimenes loceklis. J.Z. iesniegumam ir pievienojis
dzīvojamās telpas īres līguma kopiju un SIA “Mūsu saimnieks” 2021.gada 12.jūlijā izdoto izziņu
Nr.77 par īres un komunālo parādu neesamību. Citu pilngadīgu ģimenes locekļu nav.
Dzīvokļa īpašums Nr. […] Kalna ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. ar
kadastra apzīmējumu 40940120694 sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 m2 un dzīvojamās
mājas un zemesgabala kopīpašuma 588/11778 domājamām daļām.
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, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības kā īpašnieka vārda nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr. […], adrese: Kalna iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40940120694).
2. Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. […] ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos
dokumentus sagatavot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistam.
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 Vecumnieku novada domes izpilddirektoru.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 173 (prot. Nr.5, 39.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres
līguma slēgšanu
15.09.2021. saņemts O.B., p.k. […], deklarētā dzīvesvieta: “[…]” – […], Vecumnieku
pag., Bauskas nov. iesniegums (reģ. Nr. BNA/2021/13-4/1357/F) par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
O.B. deklarētā dzīvesvieta ir citai fiziskai personai valdījumā esošs īpašums, kas bija jāatbrīvo.
O.B. pašlaik ir bez noteiktas dzīvesvietas. Paša spēkiem īrējamu dzīvojamo telpu nav varējis
sameklēt.
Iestādei “Vecumnieku novada dome” īpašumā ir neizīrēta dzīvojamā telpa Rīgas ielā […],
Vecumniekos, Vecumnieku pagastā. Dzīvojamā telpa atrodas trešajā stāvā, sastāv no vienas
istabas, kuras platība ir 13,7 m2. Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu” ir aprēķināta
iepriekš minētās dzīvojamās telpas īres maksa – 2,52 EUR mēnesī.
O.B. ar dzīvojamo telpu Rīgas ielā […], Vecumniekos, ir iepazīstināts. 2021.gada
21.septembrī iestādē “Vecumnieku novada dome” saņemts viņa iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1499), kurā lūgts izīrēt šo dzīvojamo telpu. Iesniegumā norādīts, ka pretenziju nav un
kosmētisko remontu veiks saviem spēkiem un līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, ka pašvaldības
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un 21.pantu, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas
novadā, īres līgumu ar O. B., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 31.martam.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
īres maksu 2,52 EUR (divi euro un 52 centi). Papildu 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.
3. Uzdot SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, vadītājam viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres līgumu
ar O.B., personas kods […].
4. SIA “Mūsu saimnieks”, reģ. Nr. 43603018936, pēc īres maksas 2.52 EUR (divi euro 52 centi)
iekasēšanas ieskaitīt to iestādes „Vecumnieku novada dome” norādītajā kontā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 174 (prot. Nr.5, 40.p.)

Par dzīvojamās telpas Cīruļu ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 13.septembrī saņemts L.T., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1452) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot L.T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
L.T. ģimene īrē dzīvojamo telpu Cīruļu ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. 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 1.septembrī.
Īrniecei L.T.ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds 150,92 EUR. Saņemts apliecinājums, ka katru mēnesi maksās 30 EUR no parāda
summas. Apņemšanās tiek pildīta.
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.T., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,
īres maksu 16,57 EUR (sešpadsmit euro un 57 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.T., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 175 (prot. Nr.5, 41.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag.,
Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 23.augustā saņemts E.N., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1341) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot E.N. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
E. N. īrē dzīvojamo telpu Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
saskaņā ar 2016.gada 3.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas Rīgas
iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada
18.augustā.
Īrniecei E.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 Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar E.N., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, 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 […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līgumu
ar E.N., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 176 (prot. Nr.5, 42.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līguma noslēgšanu
2021.gada 23.augustā saņemts I.B., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1335) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Vecumniekos, Vecumnieku
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot I.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ģimene īrē dzīvojamo telpu „[…]” – […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas
nov. saskaņā ar 2017.gada 19.jūnijā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas
„[…]” - […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies
2021.gada 17.jūnijā.
Īrniecei I.B. ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds 233,08 EUR. Noslēgtais mierizlīgums tiek pildīts. Mierizlīguma nosacījumi:
katru mēnesi maksāt 50 EUR no parāda summas.
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 „[…]” - […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar I.B., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
maksu 14,45 EUR (četrpadsmit 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 „[…]” - […], Vecumniekos, Vecumnieku pag, Bauskas nov. īres līgumu ar
I.B., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 177 (prot. Nr.5, 43.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 10.augustā saņemts J.H., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1281) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumnieku pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot J.H. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
J.H. ģimene īrē dzīvojamo telpu „[…]” – […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. saskaņā ar
2018.gada 5.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas „[…]” – […],
Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 2.augustā.
Īrniecei J.H. 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 J.H.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres maksu 10,33
EUR (desmit euro un 33 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 J.H., personas
kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 178 (prot. Nr.5, 44.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres
līguma izbeigšanu
2021.gada 31.augustā saņemts I.T., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1384) par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres
līguma izbeigšanu sakarā ar dzīvesvietas maiņu, sākot ar 2021.gada 29.augustu.
I.T. nav parādu par dzīvojamās telpas īri, apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem.
Ievērojot saņemto iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pantu, kurā
noteikts, kaīĪrniekam 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 Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku
pagastā, Bauskas novadā īres līgumu ar I.T., personas kods […], ar 2021.gada 29.augustu.
2. Iekļaut dzīvojamo telpu Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā
pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotajā uzskaitē.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 179 (prot. Nr.5, 45.p.)

Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela […], Valles pagastā īres tiesību piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr. 94 „Par
pašvaldības dzīvokļa Liepu iela […], Valles pagastā piedāvāšanu izīrēšanai” (prot.Nr.4, 22.p.)
izīrēšanai piedāvāja dzīvokļa īpašumu Liepu iela […], Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā.
Pretendentu izvērtēšana veikta saskaņā ar šo lēmumu un Vecumnieku novada Domes
2018.gada 26.septembrī apstiprinātajiem Vecumnieku novada pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu
izīrēšanas noteikumiem (prot. Nr.9 15.§).
Pamatojoties uz Īres tiesību izvērtēšanas komisijas 2021.gada 13.septembrī pieņemto
lēmumu un augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Liepu iela […], Vallē, Valles pagastā, Bauskas
novadā, turpmāk – dzīvoklis, lietošanas tiesības (īri) G.T., personas kods […].
2. Noteikt īres maksu par dzīvokļa īri 6,17 EUR (seši euro un 17 centi) mēnesī, līgumā paredzot,
ka īres maksa var mainīties. Papildus īres maksai īrnieks maksā normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus, dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir
nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumapgāde, aukstais ūdens, kanalizācija
un sadzīves atkritumu izvešana), kā arī papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un
īrnieks vienojušies dzīvokļa īres līgumā (karstais ūdens, gāze, elektrība u. c.).
4. Noteikt dzīvokļa īres līguma termiņu līdz 2023.gada 30.septembrim.
5. Pilnvarot pašvaldības aģentūru “Valles pašvaldības aģentūra” (turpmāk – aģentūra), reģ. Nr.
90001558627, mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas slēgt dzīvokļa īres līgumu
ar G.T., personas kods […].
6. Aģentūrai saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīlī apstiprināto
„Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” (prot. Nr.7
9.§) pēc 2.2. un 3.2.apakšpunktā paredzētās maksas (dzīvojamās telpas īres maksu veidojošā
peļņa un normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas)
atskaitījumi) iekasēšanas to ieskaitīt Vecumnieku novada domes norādītajā kontā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 180 (prot. Nr. 5, 46.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 9.septembrī saņemts A.L., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1435) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot A.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.L. ģimene īrē dzīvojamo telpu „[…]” – […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. saskaņā
ar 2020.gada 3.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas „[…]” – […],
Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
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. īres līgumu ar A.
L., personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov., īres maksu 2,25
EUR (divi euro un 25 centi) saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2015.gada 22.aprīļa
lēmumu Nr.9 „Par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 181 (prot. Nr.5, 47.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres
līguma noslēgšanu
2021.gada 2.septembrī saņemts A.B., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1397) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot A.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.B. ģimene īrē dzīvojamo telpu „[…]” – […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. saskaņā
ar 2020.gada 2.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas „[…]” - […],
Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
Īrniecei 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 „[…]” - […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.B.,
personas kods […], uz laiku līdz 2024.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov., īres maksu 4,23
EUR (četri 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. Noslēgt viena mēneša laikā dzīvojamās telpas „[…]” - […], Stelpē, Stelpes pag, Bauskas nov.
īres līgumu ar A.B., personas kods […].
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 182 (prot. Nr.5, 48.p.)

Par dzīvokļa īpašuma “[…]” – […], Stelpes pagastā atsavināšanas ierosināšanu
2021.gada 3.augustā saņemts K. S., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 312/2021/1261) ar lūgumu pašvaldībai atsavināt dzīvokli “[…]” – […], Stelpes pag., Bauskas nov.
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 10.augustā K.S. iesniegumam klāt ir pievienojis ģimenes locekļu
notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka viņš iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu. Dzīvojamās telpas
īres līgums atrodas Vecumnieku novada domē. Īres maksas parādu nav.
Dzīvokļa īpašums “[…]” – […], Stelpes pag., Bauskas nov., (nekustamā īpašuma “[…]”
apzīmējums kadastrā 40840030198) sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu
40840030198001003, platība 37,2 m2, kā arī dzīvojamās mājas un zemesgabala kopīpašuma
372/2554 domājamām daļām.
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama
dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga 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, Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības kā īpašnieka vārda nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr. […], adrese: “[…]” – […], Stelpes pag., Bauskas nov. ( nekustamā
īpašuma kadastra Nr. 40840030198).
2. Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. […] ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos
dokumentus sagatavot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistam.
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 Vecumnieku novada domes izpilddirektoru.
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Nr. 183 (prot. Nr.5, 49.p.)

Par dzīvojamās platības Nr. […] Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 15.09.2021. tika saņemts
A.Ž. (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums, ar kuru iesniedzēja lūdz pašvaldību izīrēt dzīvojamo
telpas Nr. […], Saulaines sociālajā centrā, ņemot vērā to, ka iesniedzēja ir Pilsrundāles
vidusskolas darbiniece – direktore.
Sociālais dienests 2021.gada 21.septembrī ir sniedzis savu atzinumu Nr. 1-8/210.
Minētajā atzinumā Sociālais dienests norāda, ka iesniedzēja atbilst Rundāles novada domes
Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.6.punktam, kas nosaka,
ka brīvā dzīvojamā telpa tiek izīrēta Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu
darbiniekiem, kuru darbavieta ir Rundāles novada administratīvā teritorija un darba pienākumi
saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas.
Iesniedzējai nav īres un komunālo maksājumu parādi, kā arī nav pārkāpusi Saulaines
sociālā centra iekšējās kārtības noteikumus.
Iesniegums izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
Dzīvokļu komisijā 17.09.2021. (prot. Nr. 14, 1.p.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamās
telpas īres likuma 31. un 32.pantu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā dienesta
Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada
25.augusta lēmuma Nr.5 „Par Saulaines sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu”
(prot.Nr.8.) 6.punktu, Sociālā dienesta 2021.gada 21.septembra atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Pilsrundāles vidusskolas direktorei A.Ž., personas kods […], dzīvojamās telpas Nr.
[…], Saulaines sociālajā centrā, ar kopējo platību 37,4 m2 .
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2021.gada 1.oktobra.
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Nr. 184 (prot. Nr.5, 50.p.)

Par dzīvojamās platības Nr. […] Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Sociālajā dienestā
15.09.2021. tika saņemts I.R., deklarētā dzīvesvieta: Jelgavas iela […], Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads (turpmāk tekstā - iesniedzējs) iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz izīrēt
dzīvojamo platību Nr.214, Saulaines sociālajā centrā, Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas
novads, ņemot vērā to, ka iesniedzējs ir Bauskas novada pašvaldības darbinieks.
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Sociālais dienests
2021.gada 15.septembrī ir sniedzis savu atzinumu Nr.206, kurā norāda, ka iesniedzējs ir Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektors. Līdz ar to iesniedzējs atbilst Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.6.punktam, kas nosaka, ka brīvā
dzīvojamā telpa tiek izīrēta Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu
darbiniekiem, kuru darbavieta ir Rundāles novada administratīvā teritorija un darba pienākumi
saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas.
Iesniegums izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes ‘’Rundāles novada dome’’ Dzīvokļu
komisijā 17.09.2021. (prot. Nr. 14. 4.p.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamās
telpas īres likuma 31. un 32.pantu, Rundāles novada domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā
centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada
25.augusta lēmuma Nr.6 „Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu”
(prot.Nr.8.) 4.punktu, Bauskas novada pašvaldības iestādes “’Rundāles novada domes’’ Sociālā
dienesta 2021.gada 15.septembra atzinumu Nr. 206,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt I.R., personas kods […], dzīvojamās telpas Nr. […], Saulaines sociālajā centrā,
Saulaines ielā […], Saulainē, Rundāles pagastā, ar kopējo platību 17,7 m2 .
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2021.gada 1.oktobra.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 185 (prot. Nr. 5, 51.p.)

Par dzīvojamās platības Nr. […] Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 7.septembrī reģistrēts E.G. (turpmāk - iesniedzēja)
iesniegums reģ.Nr.13-4/1312/F par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines sociālajā centrā
Saulaine […], Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas novads.
Rundāles novada Sociālais dienests 2021.gada 21.septembrī ir sniedzis savu atzinumu, kurā
norāda, ka iesniedzēja ir bez vecāku gādības palicis bērns, kura atradās ārpus ģimenes aprūpes
iestādē - aizbildnībā un 2021.gada 27.janvārī sasniegusi pilngadību. Ar Bauskas novada domes
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 09.03.2021. lēmumu (prot. Nr. 3)
iesniedzēja reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā. Iesniedzēja mācās Pilsrundāles vidusskolas
[…]. klasē. Iesniegums izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
Dzīvokļu komisijas 2021.gada 17.septembra sēdē (prot. Nr. 14. 3.p.).
Likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta trešā daļā ir noteikts, ka ar
dzīvojamo platību nodrošināmi bāreņi, kuri audzināti ārpus ģimenes aprūpes iestādē un beigusies
viņu uzturēšanās šajā iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā platībā.
Savukārt Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.1.punkts nosaka, ka
dzīvojamā platība tiek izīrēta kā pagaidu dzīvojamā platība personām (ģimenēm), kurām
pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzama neatliekami likumā „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta minētajām personām, kamēr pienāk rinda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta trešo daļu, Saulaines sociālā centra 2011.gada
28.jūlija nolikuma 6.1.punktu, Sociālā dienesta 2021.gada 21.septembra atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt E.G., personas kods […], dzīvojamo telpas Nr. […], Saulaines sociālajā centrā,
Saulaines ielā […], Saulainē, Rundāles pagastā, kopējā platība 18.5 m2 .
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2021.gada 1.oktobra līdz
2021.gada 31.oktobrim.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 186 (prot. Nr.5, 52.p.)

Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauskā īres līguma atjaunošanu
2019.gada 11.oktobrī ar A.T. noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov.
īres līgums. 2021.gada 2.septembrī saņemts A.T. iesniegums (reģistra Nr. BNA/2021/134/1281/F) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Izskatot A.T. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. T. īrē sociālo dzīvokli Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov., kura īres līguma beigu termiņš
2021.gada 30.septembris;
A.T. ir persona ar invaliditāti;
īrniekam A.T. nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta pirmo prim 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 Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. (kopējā platība 26,2 m2 )
īres līguma termiņu ar A. T., personas kods […], līdz 2022.gada 31.martam.
2. Noteikt sociālā dzīvokļa Rīgas 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.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai ,,VIDES SERVISS” sociālā dzīvokļa
Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar A.T. noformēt ar rakstisku
papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 187 (prot. Nr.5, 53.p.)

Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […], Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 2.augustā saņemts J.A. iesniegums (reģistra Nr.
BNA/2021/13-4/1101/F) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […], Bauska, Bauskas
nov. īres līguma termiņu.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Strautnieku ielā […], Bauskā, Bauskas nov., kura īres līguma beigu
termiņš ir 2021.gada 31.augusts;
J.A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2021. gada 31.oktobrim;
īrniekam J.A. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […], Bauska, Bauskas nov. (kopējā platība 26,2
m2 ) īres līguma termiņu ar J.A., personas kods […], līdz 2022.gada 28.februārim.
2. Noteikt sociālā dzīvokļa Strautnieku 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.).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar
J.A.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 188 (prot. Nr.5, 54.p.)

Par dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 15.septembrī saņemts S. T. iesniegums (reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1350/F), kurā viņa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Dārza ielā
[…], Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās S.T. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2021.gada 9.februāra lēmumu „Par S.T. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” (09.02.2021. protokols Nr.2, 8.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 Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. 03.09.2021.
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.
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, 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 Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt S.T., personas kods […], ģimenē viena persona, dzīvojamo telpu Dārza iela […],
Bauska, Bauskas nov., kopējā platība – 30,0 m2.
3. Dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2022.gada 31.martam.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza 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 S.T. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela […]1, Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu.
6. Izslēgt S.T. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 189 (prot. Nr.5, 55.p.)

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā saņemts N. P., deklarētā dzīvesvietas adrese:
Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. iesniegums (reģistra Nr. BNA/2021/13-4/1268/F), kurā viņa
lūdz noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot N.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un N.P. noslēgtā
dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. 2015.gada 13.janvāra īres līguma Nr.
17/2015 termiņš beigsies 2021.gada 30.septembrī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 2021.gada 30.augusta
vēstulē Nr.1.15-57 “Par īres dzīvokļa Rīgas iela […], Bauskā maksājumiem” saņemta informācija,
ka N.P. dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres maksas un maksas, kas
saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu parāds ir 1200,80 EUR (parāds 01.05.2021. bija 1472,19
EUR EUR). N.P. 2021.gada 17.februārī noslēgusi vienošanos par parāda atmaksas grafiku.
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 […], Bauska, Bauskas nov., (kopējā platība 28,1 m2 )
īres līgumu ar N.P., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 31.martam.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Rīgas 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 N.P. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 190 (prot. Nr.5, 56.p.)

Par dzīvojamās telpas Upmalas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.septembrī saņemts E.S., deklarētā dzīvesvieta:
Upmalas iela […], Bauska, Bauskas nov., iesniegums (reģ. Nr. BNA/2021/13-4/1293/F), kurā viņš
lūdz noslēgt dzīvojamās telpas Upmalas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot E.S. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un E.S. 2013.gada
6.augustā noslēgtā dzīvojamās telpas Upmalas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņš
beigsies 2021.gada 30.septembrī;
īrniekam E.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 Upmalas iela […], Bauska, Bauskas nov. (kopējā platība 34,9 m2)
īres līgumu ar E.S., personas kods […], līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Upmalas 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 E.S. noslēgt dzīvojamās telpas Upmalas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 191 (prot. Nr.5, 57.p.)

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 3.septembrī saņemts G.V. iesniegums
(reģ.Nr.
BNA/2021/13-4/1290/F) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu.
Izskatot G.V. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
G.V. ģimene īrē dzīvojamo telpu Dārza ielā […], Bauskā saskaņā ar 2011.gada 12.oktobra
noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
īres līguma termiņš beigsies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniecei G.V. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 395,84 EUR. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VIDES
SERVISS” un īrniece 2021.gada 10.septembrī noslēgušas vienošanos par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un īres maksas parāda atmaksas grafiku.
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 ielā […], Bauskā, Bauskas nov. (kopējā platība 39,0 m2 )
īres līgumu ar G.V., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 30. septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza 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 noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 192 (prot. Nr.5, 58.p.)

Par dzīvojamās telpas Vītolu iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 10.septembrī saņemts A.T. iesniegums (reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1324/F), kurā viņš lūdz noslēgt dzīvojamās telpas Vītolu iela […], Bauska,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.T. iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un A. T. 2017.gada
10.aprīlī noslēgtā dzīvojamās telpas Vītolu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņš
beigsies 2021.gada 30.septembrī.
Īrniekam A.T. 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, kas nosaka, 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 Vītolu iela […], Bauska, Bauskas nov., (kopējā platība 35,0 m2)
īres līgumu ar A.T., personas kods […], līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Vītolu 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.T. noslēgt dzīvojamās telpas Vītolu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 193 (prot. Nr.5, 59.p.)

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā saņemts R.Z. iesniegums (reģ.Nr.
BNA/2021/13-4/1267/F), kurā viņa lūdz noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot R.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
R.Z. īrē dzīvokli Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. saskaņā ar 2015.gada 30.oktobrī
noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1/2015, kura termiņš ir spēkā līdz 2021.gada
30.septembrim.
Īrniecei R.Z. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
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 Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. (kopējā platība 40,6 m2 )
īres līgumu ar R. Z., personas kods […], līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza 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.Z. noslēgt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 194 (prot. Nr.5, 60.p.)

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā,
Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” pedagoģes K.K. iesniegums (BNA/2021/13-4/1294/) ar
lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas
pamatskola” 07.09.2021. izziņa Nr.1-21/42 “Par K.K.”.
Izskatot K. K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta lēmumu “Par dienesta dzīvokli
Dārza ielā […], Bauskā”, K.K. ar ģimeni izīrēts dienesta dzīvokli uz laiku 2021.gada
30.septembrim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, ja darba attiecības
turpinās.
K.K. turpina darba attiecības ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas pilsētas
pamatskola”.
Īrniecei K.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.3 panta pirmo daļu,
kas paredz, ka pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, minētā panta otro daļu, kas nosaka, ka izbeidzoties
dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu,
ja speciālists joprojām ir nodarbināts šā likuma 21.1 panta otrajā daļā noteiktajā jomā un ir spēkā
sadarbības līgums ar speciālista darba devēju, Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, 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, un Bauskas novada domes 25.02.2018.
saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
speciālistiem” 5.punktu, kas paredz, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres līguma
pagarināšanu pieņem Bauskas novada dome pēc Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas atzinuma saņemšanas par speciālista nepieciešamību,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
(kopējā platība 45,9 m2 ) īres līgumu ar K.K., personas kods […], uz darba attiecību laiku
līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza 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 noslēgt ar K.K. speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dārza ielā […],
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 195 (prot. Nr.5, 61.p.)

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā īres
līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 10.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” ārstes - internistes
T.K. iesniegums
(reģ.Nr.BNA/2021/13-4/1325/F) ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas
slimnīca ” 13.09.2021. izziņa Nr.2-07/187 “Par T.K.”.
Izskatot T.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumu “Par dienesta
dzīvokli Dārza ielā […], Bauskā”, T. K. izīrēts dienesta dzīvokli uz laiku 2021.gada 30.septembrim
ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, ja darba attiecības turpinās;
T.K. turpina darba attiecības ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas
slimnīca”;
īrniecei T.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.3 panta pirmo daļu,
kas paredz, ka pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, minētā panta otro daļu, kas nosaka, ka izbeidzoties
dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu,
ja speciālists joprojām ir nodarbināts šā likuma 21.1 panta otrajā daļā noteiktajā jomā un ir spēkā
sadarbības līgums ar speciālista darba devēju, Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, kas nosaka,
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, un Bauskas novada domes
25.02.2018. saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistiem” 5.punktu, kas paredz, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres
līguma pagarināšanu pieņem Bauskas novada dome pēc Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas atzinuma saņemšanas par speciālista nepieciešamību,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
(kopējā platība 34,5 m2 ) īres līgumu ar T. K., personas kods […], uz darba attiecību laiku
līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas Dārza 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 noslēgt ar T.K. speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā […],
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 196 (prot. Nr.5, 62.p.)

Par dzīvojamās mājas “[…]”, Budberga, Brunavas pagastā īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 31.augustā saņemts S.B. iesniegums
(reģistrācijas Nr.BNA/2021/13-4/1273/F), kurā viņa lūdz atjaunot dzīvojamās mājas “[…]”,
Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot S.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
S. B. ar ģimeni (ģimenē septiņpadsmit ģimenes locekļi) īrē dzīvojamo māju “[…]”,
Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās mājas īres līgums bija noslēgts uz laiku līdz
2019.gada 31.decembrim.
Īrniecei S.B. 2021.gada 1.septembrī nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
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 mājas “[…]”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. (kopējā platība
123,0 m2 ) īres līgumu ar S.B., personas kods […], līdz 2023.gada 31.decembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]”, Budberga, Brunavas pag., 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. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša
laikā noslēgt ar S.B. dzīvojamās mājas „[…]”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 197 (prot. Nr.5, 63.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” - […], Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 26.jūlijā saņemts L.Ķ. iesniegums (BNA/2021/134/1049/F) ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Code, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgumu.
Izskatot L.Ķ. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
L.Ķ.ģimene (nepilngadīgi bērni L.J., dzimusi […]., E. Ķ., dzimusi […]., N.Ķ., dzimusi
[…].) īrē dzīvojamo telpu „[…]”- […], Code, Codes pag., Bauskas nov. saskaņā ar 2020.gada
26.novembra noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas „[…]” - […], Code,
Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.maijā.
Īrniecei L.Ķ. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds 2021.gada 14. septembrī ir 337,52 EUR.
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 „[…]” - […], Code, Codes pag., Bauskas nov. (dzīvojamās telpas
kopējā platība 46,4 m2 ) īres līgumu ar L.Ķ., personas kods […], uz laiku līdz 2022.gada 31.
maijam.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Code, Codes pag., 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 iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājam viena
mēneša laikā ar L.Ķ. noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Code, Codes pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 198 (prot. Nr.5, 64.p.)

Par dzīvojamās telpas „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes pagastā īres līguma
noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 11.augustā saņemts A.P. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
BNA/2021/13-4/1159/F) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot A.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. P. ģimene īrē dzīvojamo telpu „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. saskaņā
ar 2017.gada 1.marta noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Dzīvojamās telpas „[…]” - […],
Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2021.gada 31.augustā.
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 „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. (kopējā platība
40,8 m2 ) īres līgumu ar A. P., personas kods […], uz laiku līdz 2021.gada 30. novembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes pag., 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 iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam viena
mēneša laikā ar A.P. noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Nr. 199 (prot. Nr.5, 65.p.)

Par dzīvojamās telpas “[…] ” - […], Mūsa, Ceraukstes pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 13.septembrī saņemts S.R. iesniegums ( reģ. Nr.
BNA/2021/13-4/1333/F), kurā viņa lūdz izīrēt brīvo pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību
“[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās S. R. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2020.gada 10.novembra lēmumu „Par S. R. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” (10.11.2020. protokols Nr.11 1.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 “[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
12.08.2021. 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.
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, 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 14.09.2021. sēdes lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa “[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt S. R., personas kods […], ģimenē viena persona, dzīvojamo telpu “[…]” - […], Mūsa,
Ceraukstes pag.,, Bauskas nov., kopējā platība – 37,0 m2.
3. Dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt
uz laiku līdz 2022.gada 31.martam.
4. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., 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 iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam viena
mēneša laikā ar S.R. noslēgt dzīvojamās telpas „[…]” - […], Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
6. Izslēgt S.R. no palīdzības saņemšanas reģistra.
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Nr. 200 (prot. Nr.5, 66.p.)

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas “[…]” - […], Code, Codes
pagastā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 9.septembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Codes pamatskola” pedagoģes J.K. iesniegums (reģistra Nr.BNA/2021/13-4/1323/F) ar
lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās telpas “[…]” - […], Code, Codes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pamatskola”
08.09.2021 .izziņa Nr.1-16/2021-14 “Par J.K. darba attiecībām”.
Izskatot J.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu “Par dienesta
dzīvokli “[…]” - […], Codes pagastā”, J.K. izīrēts dienesta dzīvoklis uz laiku 2021.gada
30.septembrim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, ja darba attiecības
turpinās.
J.K. turpina darba attiecības ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Codes pamatskola”.
Īrniecei J.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.3 panta pirmo daļu,
kas paredz, ka pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, minētā panta otro daļu, kas nosaka, ka izbeidzoties
dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu,
ja speciālists joprojām ir nodarbināts šā likuma 21.1 panta otrajā daļā noteiktajā jomā un ir spēkā
sadarbības līgums ar speciālista darba devēju, Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, kas nosaka,
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, un Bauskas novada domes
25.02.2018. saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistiem” 5.punktu, kas paredz, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres
līguma pagarināšanu pieņem Bauskas novada dome pēc Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas atzinuma saņemšanas par speciālista nepieciešamību,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas “[…]” - […], Code, Codes pag.,
Bauskas nov.( kopējā platība 29,7m2) īres līgumu ar J.K., personas kods […], uz darba
attiecību laiku līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Noteikt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Code, Codes pag., 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 iestādes “Codes pagasta pārvalde” vadītajam viena
mēneša laikā noslēgt ar J.K. speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas “[…]” - […], Code,
Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu.
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Nr. 201 (prot. Nr.5, 67.p.)

Par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 5, Bauskā, Bauskas nov. pārvaldīšanas
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai
Bauskas novada pašvaldībā 17.08.2021. saņemts SIA „VIDES SERVISS” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.BNA/2021/3-14.12/2519/J) par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 5, Bauskā, Bauskas
nov. nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – SIA
„VIDES SERVISS”.
Izskatot SIA „VIDES SERVISS” iesniegumu un pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā Slimnīcas ielā 5, Bauskā (kadastra apzīmējums 4001 004 0042 001) ir 44
dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļu īpašumi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 2270 m² platībā (kadastra
apzīmējums 4001 004 0042).
Ir notikusi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un nolemts dzīvojamās mājas
Slimnīcas ielā 5, Bauskā, Bauskas nov. pārvaldīšanas tiesības nodot SIA „VIDES SERVISS”. SIA
„VIDES SERVISS” un dzīvokļu īpašnieki noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
- ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
- iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu īpašnieku
savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā
dzīvojamas mājas Slimnīcas iela 5, Bauskā, Bauskas nov. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

protokols, dzīvokļu īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu un Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma 12.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 5, Bauskā, Bauskas nov.
(kadastra apzīmējums 4001 004 0042 001) un tai funkcionāli saistītā zemesgabala (kadastra
apzīmējums 4001 004 0042) 2270 m² platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai - Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Nr. 202 (prot. Nr.5, 68.p.)

Par Valles pamatskolas telpu nomas līguma Nr. 1/1-25-2019 pagarināšanu
Vecumnieku novada domē 2021.gada 18.augustā saņemts Valles pamatskolas direktores
G.Eriņas iesniegums ar ierosinājumu atļaut pagarināt starp Valles pamatskolu un S.S. noslēgto
nomas līgumu (turpmāk – līgums). Līgums noslēgts uz laiku līdz 2021.gada 31.augustam. Līguma
5.3. apakšpunktā pielīgts, ka līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Minētais līgums sākotnēji slēgts uz nedzīvojamās telpas Nr.[…] un Nr. […] Valles
pamatskolas internāta ēkā nomas tiesību izsoles rezultāta pamata.
Pašlaik šīs telpas skolas vajadzībām nav nepieciešamas. Savukārt noslēgtā līguma termiņā
nomniece ir pildījusi līgumā noteiktos pienākumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants par pašvaldību autonomo funkciju 10.punktā uzdod
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu, attiecīgi 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, bet 77.pants teic, ka pašvaldības īpašums
ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu
īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā
(ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina
iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un
veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav
nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu
ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu
vai atsavinātu. Likuma 21.panta pirmās daļas 14.punktā a) un b) apakšpunktos noteikts, ka 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:
a) pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu);
b) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmā daļa nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi,
tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos
aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Pašvaldības nedzīvojamo telpu noma notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk –
MK Nr.97). Ņemot vērā šo noteikumu 119.punktu, nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai (noteikumi stājās spēkā 2018.gada 1.jūnijā), piemērojami
normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt
nomas līguma termiņu saskaņā ar šo noteikumu 18., 19., 20., 21. punktā minētajiem nosacījumiem,
t.i.:
18. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam
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nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot
nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot
gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai.
19. Nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku nepagarina, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma
iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis citu ar
nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomnieks nav pildījis līgumā noteiktos
pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju
noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomnieka rīcības dēļ.
20. Nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma
iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar
iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs
maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena
mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena
ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi ar publiskas personas
nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas
būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
21. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto
nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā
noteikto nomas maksu. Ja nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir
augstāka nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu
vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus
nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.
Ievērojot Valles pamatskolas direktores G.Eriņas ierosinājumu un pamatojoties uzlikuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, 17.punktu un 78.panta trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 119.punktu, 2019.gada
25.septembrī noslēgtā līguma Nr. 1/1-25-2019 5.3.punktu, kā arī ņemot vērā Bauskas novada
domes Vides un attīstības komitejas 16.09.2021. sēdes atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atļaut Valles pamatskolai, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
pagarināt (nerīkojot izsoli) starp Valles pamatskolu un S.S. 2019.gada 25.septembrī noslēgtā
nomas līguma Nr. 1/1-25-2019 par telpu nomu Rīgas ielā […], Vallē, Valles pagastā, Bauskas
novadā termiņu līdz 2026. gada 30. septembrim.
2. Pārskatīt līgumā noteikto nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
20. februāra noteikumos Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
minētajai nomas maksas noteikšanas kārtībai, un mainīt, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka
par līgumā noteikto nomas maksu.
3. Nomas maksa par faktisko telpu lietošanu no 2021.gada 31.augusta līdz līguma grozījumu
noslēgšanai tiek noteikta saskaņā ar šā lēmuma 2.punkta nosacījumiem.
4. Valles pamatskolai veikt darbības, kas saistītas ar nomas līguma grozījumiem, aktualizējot
tajā ietverto noteikumu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
2
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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 30.septembrī

Nr. 203 (prot. Nr.5, 69.p.)

Par zemesgabala Bērzu iela […], Stelpē atsavināšanas ierosināšanu
2021. gada 19. jūlijā saņemts M.K., personas kods […], iesniegums (reģ. Nr. 3-12/2021/1193)
par Vecumnieku novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – zemesgabala Bērzu iela […],
Stelpē, Stelpes pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
Ar Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 14
14.§ 11.) M.K., personas kods […], izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 40840030204, kas iekļauta nekustamā īpašuma Bērzu iela […],
Stelpē, Stelpes pagastā, kadastra numurs 40840030204, sastāvā.
2017. gada 28. novembrī noslēgts zemes nomas līgums ar M.K., personas kods […]. Uz
iznomātā zemesgabala atrodas M.K. valdījumā esošās būves.
Vecumnieku novada Dome 2010. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu (prot. Nr. 14 14. § 11.)
par zemes piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības kā īpašnieka vārda nekustamo
īpašumu – zemesgabalu Bērzu iela […], Stelpē, Stelpes pagastā, Bauskas nov., kadastra Nr.
40840030204.
2. Nekustamā īpašuma – zemesgabala Bērzu iela […] ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamos
dokumentus sagatavot iestādes “Vecumnieku novada dome” Attīstības plānošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistam.
3. Pēc zemesgabala Bērzu iela […] 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 Vecumnieku novada domes 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 30.septembrī

Nr. 136 (prot. Nr.5, 70.p.)

Par investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes
stacija” pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” īstenošanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi), pašvaldībām tiek
nodrošināta iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai.
Pašvaldības autoceļš B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” (turpmāk – autoceļš) savieno valsts
autoceļu V1034 – “Bauska – Priedītes” ar P103 “Dobele – Bauska” un starptautiska mēroga
tūrisma galamērķus – Rundāles pili un Bauskas pili. Abi tūrisma objekti izceļas ar augstu tūrisma
apmeklējuma intensitāti, īpaši vasaras sezonā.
Autoceļš izmantojams kā alternatīva noslogotajam autoceļam P103 “Dobele – Bauska”
maršrutā Bauska – Pilsrundāle. Autoceļam ir zema autotransporta plūsmas intensitāte, kas ļauj to
ērti izmantot eko tūrisma cienītājiem – velobraucējiem un gājējiem, piedāvājot drošu alternatīvu
(valsts autoceļš “P103 Dobele – Bauska” intensīvās autotransporta plūsmas dēļ ir neērts un
nedrošs izmantošanai minētajām mērķa grupām).
Autoceļš ir ar grants seguma virsmu, vairākos posmos stipri izskalots un bez ceļa
pamatojuma (pamatnes kārtas). Autoceļa virsmā atsegti lielie laukakmeņi, kas bijuši iestrādāti
ceļa seguma pamatnē, līdz ar to ir grūti izbraucams un nav iespējams veikt uzturēšanas darbus
(greiderēšana, sniega tīrīšana), atbilstoši Latvijas Valsts autoceļu tehniskajai specifikācijai.
Autoceļa pilnvērtīgai izmantošanai nepieciešama pārbūve.
Investīciju projekta īstenošana paredz veikt pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes
stacija” pārbūvi 1806 m garumā, ceļa posmā no 0,0 km līdz 1,806 km. Pārbūves risinājums
paredz caurteku un drenāžas pārbūvi, ceļa pamatojuma izbūvi un dubulto virsmas apstrādi.
Autoceļa pārbūves būvdarbu izmaksas indikatīvi (saskaņā ar būvprojekta minimālā sastāvā
ietvaros izstrādāto izmaksu aprēķinu) ir 297 880,35 EUR, pievienotās vērtības nodoklis 21 %
62 554,87 EUR, kas kopā sastāda izmaksas 360 435,22 EUR.
*Izmaksas būvdarbiem saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem var atšķirties.
Investīciju projekta īstenošanai plānots Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei lūgt aizņēmumu 306 365 EUR apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums
paredzēts 54 071,22 EUR apmērā (MK noteikumu 3.4.punkts paredz, ka pašvaldības budžeta
līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ik gadu, sākot no 2021. gada, ir no 15 līdz 30
procentiem (ieskaitot) no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam
plānotā ieguldījumu apmēra, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās
daļas 4. punktā noteiktos līdzfinansējuma nosacījumus).
Plānotais investīciju projekts “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija”
pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” atbilst:
1) Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam (apstiprināta ar Rundāles
novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu: protokols Nr. 1. 14.punkts) Investīciju
plāna 2021.-2023.gadam (apstiprināts ar Rundāles novada domes 2020.gada
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2)

3)

4)
5)

30.decembra lēmumu: protokols Nr. 19, 4.punkts) 2.punktam, kas paredz autoceļa
“Mežotnes stacija – Priedītes” remontu un pielāgošanu izmantošanai velobraucējiem;
MK noteikumu mērķim, paredzot pašvaldības transporta infrastruktūras attīstību.
Investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta
infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;
investīciju projekta izmaksas ekonomiski pamatotas ar būvprojekta izstrādātāja
izmaksu aprēķinu būvdarbiem, pamatojoties uz aktuālajām cenām; pieprasot valsts
aizņēmumu, tiks precizētas, pamatojoties uz iepirkuma procedūru rezultātiem;
plānotajiem būvdarbiem uz investīciju projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi VARAM
izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
būvdarbus investīciju projekta ietvaros paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim
un īstenot 6 mēnešu laikā no būvdarbu līguma spēkā stāšanās brīža.

Pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums”
29.panta 1.2 daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija”
pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” īstenošanu.
2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 297 880,35 euro, pievienotās vērtības
nodoklis 21 % 62 554,87 euro, kas kopā sastāda izmaksas 360 435,22 euro.
3. Līdz 2021.gada 1.novembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija”
pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” pieteikumu saskaņā ar noteikumu
nosacījumiem (pielikumā).
4. Noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” izpilddirektoru
Aigaru Sietiņu, Finanšu un investīciju nodaļas vadītāju Mariju Abramčiku un Attīstības
nodaļas vadītāju Lauru Ārenti par atbildīgajiem investīciju projekta pieteikuma
iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2021.gada
1.novembrim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku
mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību uz 2 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 104
Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo
seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību
1. Projekta nosaukums

Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” pārbūve
(1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km

2. Investīciju projekta
Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība, atbilstoši MK
mērķis (norādot arī
noteikumu 3.1.2. apakšpunktam.
attiecīgo Ministru
Investīciju projekta īstenošana paredz veikt pašvaldības autoceļa B7
kabineta 2021. gada
11. februāra noteikumu “Priedītes – Mežotnes stacija” pārbūvi 1806 m garumā, ceļa posmā no
Nr. 104 " Noteikumi 0,0 km līdz 1,806 km. Pārbūves risinājums paredz caurteku un
drenāžas pārbūvi, ceļa pamatojuma izbūvi un dubulto virsmas apstrādi.
par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek
izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku
mazināšanai un
novēršanai" (turpmāk
– noteikumi)
apakšpunktu)
3. Atbilstība pašvaldības Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam
attīstības programmas (apstiprināta ar Rundāles novada domes 2019. gada 31. janvāra
investīciju plānam
lēmumu: protokols Nr. 1. 14.punkts) Investīciju plāna 2021.(norādot tīmekļvietni, 2023.gadam (apstiprināts ar Rundāles novada domes 2020.gada
kur pieejams aktuālais 30.decembra lēmumu: protokols Nr. 19, 4.punkts) 2.punktam, kas
investīciju plāns)
paredz autoceļa “Mežotnes stacija – Priedītes” remontu un pielāgošanu
izmantošanai velobraucējiem:
http://www.rundale.lv/uploads/filedir/investplans21_23_majaslapai.pdf
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4. Investīciju projekta
360 435,22 EUR (tai skaitā PVN)
kopējās plānotās
būvdarbu izmaksas*, saskaņā ar būvprojekta minimālā sastāvā ietvaros izstrādāto izmaksu
bet noteikumu 3.1.4. aprēķinu
un 3.1.11. apakšpunktā *Izmaksas būvdarbiem saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem
minētajā gadījumā –
var atšķirties.
kopējās investīciju
projekta izmaksas, tai
skaitā:
4.1. aizņēmuma kopējais 306 365,00 EUR
apmērs atbilstoši
noteikumu 3.4. apakšpunktam, tai skaitā:
2021. gadam
91 910,00 EUR
2022. gadam
214 455,00 EUR
4.2. pašvaldības budžeta
54 071,22 EUR
līdzfinansējuma
* no 15 līdz 30 procentiem (ieskaitot) no pašvaldības kopējām
kopējais apmērs
investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu
atbilstoši noteikumu apjoma
3.4. apakšpunktam, tai
skaitā:
2021. gadam
16 221,40 EUR
2022. gadam
37 849,82 EUR
5. Investīciju projekta
2021.gada decembris – 2022.gada jūnijs
uzsākšanas un
pabeigšanas mēnesis
6. Investīciju projekta
Izstrādāts būvprojekts ceļa pārbūvei.
tehniskā gatavība
Plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par
(būvprojekta gatavība, projektēšanas nosacījumu izpildi.
ja tāds ir nepieciešams,
vai cits dokumentu
kopums, kas apliecina
projekta gatavību, t. sk.
attiecināmajos
gadījumos norādot
Būvniecības
informācijas sistēmā
esošās būvniecības
lietas numuru)
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7. Investīciju projekta
īstenošanas, plānoto
pasākumu un to
izmaksu ekonomiskais
un ilgtspējas
pamatojums, iekļaujot
noteikumu 4.6.
apakšpunktā norādīto
informāciju

Projekta ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa pārbūvi 1,806
km.
Pašvaldības autoceļš B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” (turpmāk
– Autoceļš) savieno valsts autoceļu V1034 – “Bauska – Priedītes” ar
P103 “Dobele – Bauska” un starptautiska mēroga tūrisma galamērķus
– Rundāles pili un Bauskas pili. Abi tūrisma objekti izceļas ar augstu
tūrisma apmeklējuma intensitāti, īpaši vasaras sezonā.
Autoceļš izmantojams kā alternatīva noslogotajam autoceļam
P103 “Dobele – Bauska” maršrutā Bauska – Pilsrundāle. Autoceļam ir
zema autotransporta plūsmas intensitāte, kas ļauj to ērti izmantot eko
tūrisma cienītājiem – velo braucējiem un gājējiem, piedāvājot drošu
alternatīvu (valsts autoceļš “P103 Dobele – Bauska” intensīvās
autotransporta plūsmas dēļ ir neērts un nedrošs izmantošanai
minētajām mērķa grupām).
Autoceļš ir ar grants seguma virsmu, vairākos posmos stipri
izskalots un bez ceļa pamatojuma (pamatnes kārtas). Autoceļa virsmā
atsegti lielie laukakmeņi, kas bijuši iestrādāti ceļa seguma pamatnē,
līdz ar to ir grūti izbraucams un nav iespējams veikt uzturēšanas darbus
(greiderēšana, sniega tīrīšana), atbilstoši Latvijas Valsts autoceļu
tehniskajai specifikācijai. Autoceļa pilnvērtīgai izmantošanai
nepieciešama pārbūve.
Projekta izmaksas pamatotas ar izstrādāto būvprojekta minimālā
sastāvā ietvaros izstrādāto izmaksu aprēķinu

8. Informācija, vai
NA
projektā paredzēts
komercdarbības
atbalsts
9. Informācija par
NA
pozitīvu apvienojamo
pašvaldību finanšu
komisijas lēmumu (ja
tāds ir nepieciešams
atbilstoši noteikumu
3.2. apakšpunktam)
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10. Investīciju projekta
kontaktpersona (vārds,
uzvārds, e-pasts,
tālruņa numurs)

Aigars Sietiņš
Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” izpilddirektors
aigars.sietins@rundale.lv
tālr. 28609107

Piezīme. * Atbilstoši Būvniecības likumam būvdarbi neiekļauj būvuzraudzību un
autoruzraudzību. Ja tiek īstenoti noteikumu 3.1.4. un 3.1.11. apakšpunktā minētie
pasākumi, norāda kopējās investīciju projekta izmaksas.
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 30.septembrī

Nr. 204 (prot. Nr.5, 71.p.)

Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Rundāles novada dome” 2021.gada 17.augustā ir
saņemts biedrības “Laiks Jauniešiem” (turpmāk – iesniedzējs), reģistrācijas Nr. 40008293617,
iesniegums, kurā izteikts lūgums iznomāt nekustamā īpašuma telpas Skolas iela 6, Saulaine,
Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3901 (kadastra Nr. 40760080214002) (turpmāk - telpas).
2020.gada 11.martā iesniedzējs ir saņēmis sabiedriskā labuma organizācijas statusu – pilsoniskas
sabiedrības attīstība.
Telpu izmantošanas mērķis: biedrība “Laiks Jauniešiem” jau vairāk nekā gadu organizē
labdarības maratonu “Roku rokā”, kura ietvaros sniedz palīdzību grūtībās nonākušajiem cilvēkiem
ar pārtikas un nepārtikas pakām, t.sk. apģērbiem. Šajās telpās tiktu iekārtotas noliktavas telpas
pārtikai, nepārtikai un apģērbiem, kā arī mūsu un kaimiņu novada trūcīgie iedzīvotāji tiktu aicināti
saņemt sev nepieciešamās pakas un apģērbus.
Ar Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr.447 “Par valsts nekustamā
īpašuma “Kreimenes” Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā nodošanu bez
atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā”, Rundāles novada domei tika nodots bez
atlīdzības īpašumā valsts nekustamais īpašums “Kreimenes” (nekustamā īpašuma kadastra
Nr.4076 008 0392), Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā (turpmāk īpašums).
Īpašumā esošās telpas pēc pārņemšanas netiek izmantotas. Telpas ir bez apkures un ēkai ir
bojāts jumts. Telpu bilances kopējā vērtība 22 847,78 euro. Ir paredzēts nodot iesniedzējam
bezatlīdzības lietošanā telpu Nr.2 (virtuve) 51,9 m2 platībā. Minētās telpas bilances vērtība ir
948,63 euro.
Sakarā ar to, ka šobrīd nav paredzēta telpu cita veida izmantošana, telpu Nr.2 ir iespējams
bez atlīdzības nodot iesniedzējam lietošanā.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma (turpmāk – likums) 5.panta trešās daļas 4¹.punktu atvasināta publiska persona savu mantu
var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam.
Likuma 5.panta piektajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas
orgāns, un, ka mantu nodod bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr sabiedriskā labuma
organizācijai ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem.
Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot
atkārtoti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas
4¹.punktu, 5.panta trešo un piekto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot biedrībai “Laiks Jauniešiem”, reģistrācijas Nr. 40008293617, juridiskā adrese:
“Lauktehnika 14” - 13, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901, bezatlīdzības
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2.
3.

4.
5.
6.

lietošanā telpu Nr.2, ēkā ar kadastra apzīmējumu 40760080214002, Skolas ielā 6, Saulainē,
Rundāles pagastā, Bauskas novadā, ar kopējo platību 51,9 m2 (bilances vērtība 948,63
euro) saskaņā ar grafisko pielikumu.
Noteikt, ka biedrībai “Laiks Jauniešiem” bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas
izmantojamas pārtikas un nepārtikas preču glabāšanai.
Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā telpa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem
no līguma noslēgšanas dienas, bet līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja biedrība “Laiks
Jauniešiem” zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Noteikt, ka telpa ir nododama atpakaļ, ja tā netiek izmantota lēmuma 2.punktā noteiktajam
mērķim vai nepieciešama pašvaldībai citu mērķu realizēšanai.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” sagatavot līgumu par
telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

Pielikumā: grafiskais pielikums uz 1 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumam “Par nedzīvojamo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.5, 71.p.)
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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 30.septembrī

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
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dzīvojamo telpu īres
likuma 31.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.8, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.
4076 008 0290, ar kopējo platību 21,1 m2, rīkojot nekustamā īpašuma īres tiesību mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8, „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar
pielikumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” organizēt īres tiesību
izsoli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” publicēt sludinājumu
par lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma īres tiesību izsoli, ievietojot informāciju Bauskas
novada domes mājaslapā internetā, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada
dome” mājaslapā internetā un uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada
dome” informācijas stendiem.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres tiesību izsoles
noteikumi ar pielikumu uz 8 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2021.gada 30.septembra lēmumu
(prot. Nr.5, 72.p.)

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā
īres tiesību izsoles noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Rundāles novada domes 29.12.2009.
noteikumiem "Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas
izsoles kārtība" 6.,7.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres maksas izsoles noteikumi
(turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma –
labiekārtota vienas istabas dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4076 008 0290 (turpmāk tekstā –
īres objekts) īres tiesību izsole.

2.

Noteikumi attiecas uz fiziskām personām.

3.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt īres maksas izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju
īres tiesību iegūšanai uz pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī nodrošināt pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.

4.

Izsoles rīkotājs – Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” (turpmāk iestāde). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.bauska.lv un
www.rundale.lv un iestādē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā) darba laikā
(pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00-12.00 un
13.00-17.00, piektdienās 8.00 -12.00 un 13.00-15.30).

5.

Izsole notiks iestādes telpās - iestādes sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā.

6.

Īres objekta mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir ar Rundāles novada domes 2018. gada
27.septembra lēmumu (prot.Nr.9,7.p.) noteiktā īres maksa –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).

7.

Īres objekta īres līguma (pielikums) termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.

8.

Citi izīrēšanas nosacījumi:
8.1. objekts tiek izīrēts bez atsavināšanas tiesībām;
8.2. objektu nav tiesību nodot apakšīrē/nomā.
1
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9.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

10. Īres tiesību izsoles minimālais solis ir 0,05 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī, maksimālais
solis nav ierobežots.
11. Objekta apskates vieta un laiks – „Saulaine 9”-8, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā,
pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – iestādes vadītāju Aigaru Sietiņu,
mob.tālr.28609107.
12. Kontaktpersonas izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob.tālr.28609107.
13. Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par
piedalīšanos izsolē 7 EUR (septiņi euro) t.sk. pievienotās vērtības nodoklis un drošības nauda
74,90 EUR( septiņdesmit četri euro un 90 centi).
13.1. reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kontu bankā AS „SEB banka”, konts
Nr.:LV09UNLA0050014261241 vai skaidrā naudā iestādes kasē (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921);
13.2. drošības naudas samaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Bauskas
novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kontu bankā AS „SEB banka”,
konts Nr.: LV20UNLA0050016169033.
14. Informācija par izsoles objektu, kā arī izsoles dalībnieku reģistrācijas un objekta izsoles
datums un laiks tiks ievietots interneta vietnē www.bauska.lv , www.rundale.lv un rakstisks
paziņojums tiks izvietots uz informācijas stendiem pie Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” un pagastu pārvaldēm.
II. Īres objekta raksturojums
15. Īres objekta adrese – „Saulaine 9”-8, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, LV-3901.
16. Īres objekts ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis, kura kopējā platība ir 21,1 m²:
16.1. dzīvojamā telpa – 14,0 m² platībā;
16.2. virtuve – 7,1 m² platībā;
17. Dzīvoklim ir pieejami šādi komunālie pakalpojumi – aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves
atkritumu izvešana un elektrība.
III. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
18. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā
paziņotā laika iestādes kancelejā.
19. Par izsoles dalībnieku var būt persona, kura saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 5.pantu
ir tiesīga būt īrnieks.
20. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos
paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda.
21. Reģistrējoties dalībai izsolē, persona iesniedz šādus dokumentus:
21.1. dokumentu par drošības naudas iemaksu;
21.2. dokumentu par izsoles reģistrācijas maksas iemaksu;
21.3. rakstisku iesniegumu, uzrādot pasi.
22. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
23. Izsoles dalībniekus reģistrē žurnālā, norādot šādas ziņas:
2
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23.1. dalībnieka kārtas numurs;
23.2. vārds un uzvārds, personas kods (ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem – personas dokumenta
numurs);
23.3. dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;
23.4. atzīme par izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu.
IV. Izsoles kārtība
24. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens
dalībnieks vai viņa pilnvarota persona.
25. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, piecu darbdienu laikā tiek atmaksāta drošības
nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
26. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, īres objekta īres tiesības iegūst izsoles
vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu soli.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem, un par tā neierašanās iemesliem
izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un
tiesības piedalīties izsolē:
27.1. gadījumā, kad par neierašanās iemesliem dalībnieks izsoles organizētāju 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 dalībnieks nav ieradies, šis dalībnieks skaitās
nepiedalījies izsolē un iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta;
27.2. ja dalībniekam pirms izsoles 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 izsoles organizētāju un pilnvarot, kādu no
personām savu interešu pārstāvībai, pretējā gadījumā drošības nauda netiek atmaksāta.
Nepieciešamības gadījumā, dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli uz laiku,
kas nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu.
28. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda reģistrācijas
apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas apliecību, viņiem
izsniedz reģistrācijas kartīti аr numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram.
29. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi.
30. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu,
paziņo pārdošanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu īres maksa
paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
31. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti. Izsoles vadītājs nosauc solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto īres maksu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku īres maksu
vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko īres maksu un fiksē to ar
āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena īres objekta īres tiesības uzskatāmas par nosolītām.
32. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko īres maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda
savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās īres maksas
atbilstību nosolītajai.
33. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā,
atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt īres līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš
nosolījis lielāko īres maksu.
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34. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš
atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības nauda.
V. Izsoles rezultātu apstiprināšana
35. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrais
paliek izsoles organizētājam.
36. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc izsoles beigām izsoles organizētājs iesniedz izsoles protokolu
iestādē “Rundāles novada dome” apstiprināšanai.
37. Izsoles rezultātus apstiprina Bauskas novada dome, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu
apstiprināšanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par
to izsoles uzvarētāju.
38. Izsoles uzvarētājam saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no izsoles
rezultātu paziņošanas, jānoslēdz objekta īres līgums. Ja iepriekš minētajā termiņā īres tiesību
pretendents īres līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka īres
tiesību pretendents no īres līguma slēgšanas ir atteicies.
39. Gadījumā, ja īres tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko īres maksu, atsakās slēgt īres
līgumu, izīrētājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt īres līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja
nākamo augstāko īres maksu.
VI. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles
40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:
40.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;
40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.
41. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav
pieteicies piedalīties atklātā izsolē, ja netiek mainīta īres maksas sākumcena, izsoles
organizētājs pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu
izsoli. Dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu
izsoli, mainot īres maksas sākumcenu.
42. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par spēkā neesošu, ja:
42.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
42.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
42.3. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notikusi citā vietā vai citā laikā, nekā bijis
norādīts publicētajā sludinājumā.
43. Ja izsole, pamatojoties uz noteikumu 42.punktā minētajiem nosacījumiem, atzīta par spēkā
neesošu, dome nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu par
izsoles atzīšanu par spēkā neesošu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt domē.
44. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tās dalībniekiem
atmaksā drošības naudu.
45. Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles organizētāja vainas dēļ, visus ar izsoles rīkošanu
saistītos izdevumus sedz no organizētāja līdzekļiem. Šādā gadījumā izsoles dalībniekiem
atmaksā reģistrācijas maksu.
46. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles
tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
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Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

Pielikums
Bauskas novada domes nekustamā īpašuma
dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā,
īres tiesību izsoles noteikumiem

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.
Rundāles pagastā

20__.gada _________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”, reģistrācijas
Nr.90009112819, juridiskā adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921,
turpmāk – Iestāde, tās vadītāja Aigars Sietiņa personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk
- Izīrētājs, un
Vārds
uzvārds,
personas
kods
____________________, turpmāk tekstā - Īrnieks,

__________,

deklarētā

dzīvesvieta

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 Bauskas novada domes 20__.gada
__________ lēmumu Nr.___ „_____________________________” savstarpēji vienojoties,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, uz noteiktu laiku:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem īrē bez atsavināšanas tiesībām vienistabas dzīvokli Nr.8,
dzīvojamā mājā „ Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles
pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4076 008 0290, ar kopējo platību 21,1 m2, turpmāk
tekstā – Objekts.
1.2. Objektā ir pieejami un šādi komunālie pakalpojumi, turpmāk – komunālie pakalpojumi:
centrālā apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana, dabas
gāze un elektrība.
2. Maksājumi
2.1. Īrnieks maksā Izīrētājam īres maksu, kas uz Līguma noslēgšanas brīdi tiek noteikta EUR
________ mēnesī, kas veidojas no:
2.1.1. Ar Rundāles novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumu (prot.Nr.9,7.p.)
noteiktās īres maksas daļa, kas uz šī Līguma noslēgšanas brīdi sastāda EUR 1,18
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);
2.1.2. Ar Bauskas novada domes 20___.gada __________________ lēmumu (prot.Nr.____) apstiprinātā Īrnieka izsolē nosolītās īres maksas palielinājuma EUR
______________ mēnesī par vienu kopējās platības kvadrātmetru.
2.2. Pēc jaunu Bauskas novada domes lēmumu pieņemšanas, kas reglamentē īres maksas tarifus
labiekārtotiem dzīvokļiem Pilsrundālē, īres maksa, kas norādīta Līguma 2.1.1. punktā tiks
noteikta, atbilstoši Rundāles novada domes lēmumam par dzīvojamās telpas īres maksu, par
to iepriekš rakstiski informējot Īrnieku iepriekš.
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2.3. Īres maksu Īrnieks apmaksā Izīrētājam ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā mēneša
20.datumam.
2.4. Īrnieks maksā komunālo pakalpojumu sniedzējam Rundāles novada domei maksu par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem - apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju,
sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī par patērēto elektroenerģiju koplietošanas telpās,
noteiktajos termiņos un apmērā (atbilstoši piestādītajam rēķinam), bet ne vēlāk kā līdz katra
mēneša 20.datumam.
2.5. Maksājumi par Objekta īri un komunālajiem pakalpojumiem veicami skaidrā naudā
Rundāles novada domes kasē vai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” norēķina kontu bankā:
AS „SEB banka”, konta Nr.: LV09UNLA0050014261241.
AS „Swedbank”, konta Nr.: LV22 HABA 0551027041863;
AS „Luminor Bank”, konta Nr.: LV70 RIKO 0002013188934.
2.6. Īres vai komunālo maksājumu kavējumu gadījumos Īrnieks, par katru nokavēto maksājuma
dienu, maksā Izīrētājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā
no nokavētās īres vai komunālo maksājuma summas.
3. Īres līguma darbības termiņš un līguma izbeigšana
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz
_________________.
3.2. Īres Līgums tiek izbeigts:
3.2.1. Pusēm rakstiski vienojoties;
3.2.2. Īrniekam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izīrētāju 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību un citus nosacījumus. Ja Īrnieks izbeidz Līgumu, Izīrētāju par to
iepriekš nebrīdinot, Īrniekam jāsamaksā visi maksājumi par 1 (vienu) mēnesi uz
priekšu.
3.2.3. Pēc Izīrētāja iniciatīvas, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4. Īrnieka pienākumi un tiesības
4.1. Īrniekam ir pienākums:
4.1.1. iepazīstināt visas Objektā likumīgi iemitinātās personas ar Līguma noteikumiem un
turpmākajiem Izīrētāja paziņojumiem Līguma sakarā;
4.1.2. izmantot Objektu tikai dzīvošanai, pilnībā ievērojot dzīvojamo telpu lietošanas un
ugunsdrošības noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un
koplietošanas telpām;
4.1.3. uzturēt Objektu pienācīgā kārtībā un veikt tā kārtējo remontu;
4.1.4. neveikt Objekta esošo telpu pārplānošanu vai pārbūvi bez Izīrētāja rakstiskas
piekrišanas;
4.1.5. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā atlīdzināt Izīrētājam, trešajām personām un Objektā likumīgi iemitinātajām
personām visus zaudējumus, sakarā ar Objekta un tās iekārtu bojājumiem, kas
radušies Īrnieka un/vai ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ;
4.1.6. veikt visus no šī Līguma izrietošos un ar to saistītos maksājumus (īres maksu, maksu
par Komunālajiem pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem, tai skaitā nodokļus)
savlaicīgi un pilnā apmērā;
4.1.7. izbeidzot Līgumu pēc savas iniciatīvas, 10 (desmit) dienu laikā no īrnieka norādītā
īres tiesisko attiecību izbeigšanas dienas, nodot Izīrētājam Objektu ne sliktākā
stāvoklī, kādā tas bija, tā nodošanas – pieņemšanas dienā, ņemot vērā dabisko
nolietojumu, kā arī iekārtas un ierīces, atbilstoši pieņemšanas-nodošanas aktam, un
ne sliktākā stāvoklī, kādā tās atradās izīrēšanas brīdī, ņemot vērā dabisko
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nolietojumu. Ja Īrnieks ir pasliktinājis Objekta stāvokli, tad sedz Izīrētājam visus ar
to saistītos zaudējumus;
4.1.8. ielaist Objektā Izīrētāja pārstāvjus;
4.1.9. pildīt Izīrētāja norādījumus par sanitār tehnisko prasību pildīšanu.
4.2. Īrniekam ir tiesības:
4.2.1. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iemitināt
Objektā savus ģimenes locekļus un citas personas;
4.2.2. kopā ar citām Objektā likumīgi iemitinātajām personām, netraucēti lietot lietošanā
nodotās telpas, iekārtas un citas ierīces, kā arī mājas koplietošanas telpas;
4.2.3. ievērojot inženiertehnisko komunikāciju ekspluatācijas noteikumus, izmantot ēkai
piederošās komunikācijas komunālo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar līgumiem,
kas noslēgti ar pakalpojumu sniedzēju organizācijām, ar noteikumu, ka tas netraucē
saņemt šos pakalpojumus arī citiem ēkas lietotājiem;
4.2.4. ar Izīrētāja rakstisku atļauju uzstādīt individuālo radio, televīzijas un satelīttelevīzijas
antenas;
4.2.5. ar Izīrētāja rakstisku atļauju, ievērojot sanitārās normas un dzīvnieku turēšanas
noteikumus, turēt Objektā mājdzīvniekus.
4.3. Visām Objektā likumīgi iemitinātajām pilngadīgajām personām ir tādas pašas tiesības un
pienākumi kā Īrniekam. Visas dzīvoklī likumīgi iemitinātās personas par Līguma saistību
izpildi atbild solidāri.
5. Izīrētāja pienākumi un tiesības
5.1. Izīrētājam ir pienākums:
5.1.1. nodot Īrniekam lietošanā, Līguma spēkā stāšanās dienā, Objektu un ēkas
koplietošanas telpas, par to sastādot nodošanas pieņemšanas aktu;
5.1.2. nodrošināt Īrniekam un kopā ar tām dzīvojošām personām Objekta netraucētu
lietošanu, iegūstot no tā visu to labumu, ko lieta var dot to lietojot;
5.1.3. pārrēķināt Objekta īres maksu, ja tā lietošana nav nodrošināta atbilstoši Līguma vai
dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
5.2. Izīrētājam ir tiesības:
5.2.1. saskaņojot ar Īrnieku, ienākt Objektā, veikt tā apskati, pārbaudīt ēkas komunikāciju
funkcionēšanu, kā arī Objektā uzstādīto mērīšanas līdzekļu rādījumus;
5.2.2. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību ievērošanai un kontrolēt to izpildi;
5.2.3. atsaukt atļauju turēt mājdzīvniekus, ja netiek ievēroti sanitārie noteikumi u.c.
priekšnosacījumi;
5.2.4. izmainīt Īres maksu, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā;
5.3. Izīrētājam viennozīmīgi tiek pielīgta tiesība, Īrnieka vai kādām citām personām piederošo
inventāru, sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c. kustamo īpašumu, kas netiek izvietots no
Objekta Līguma izbeigšanas gadījumā, neizdot, uzskatot, ka agrākais īpašnieks no tām
atteicies bez attaisnojuma un prasījuma tiesībām pret Izīrētāju, un izlietot tās pēc saviem
ieskatiem.
6. Citi noteikumi.
6.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma
parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu.
6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas
atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti
7
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6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un
tajos noteiktajā kārtībā.
Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas
likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.
Ja kāds no Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma
darbību kopumā.
Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi
normatīvie akti, tiesu spriedumi, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro tajos minēto
normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi vēstulē uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša
otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai
dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.
6.7.1. Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai
izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc
tā nodošanas pastā.
Puses apliecina, ka ar visiem Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt
tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.
Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā
paredzētos pienākumus, saistības.
Puses vienojas, ka Objektā tiek iemitināti šādi Īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi:
6.10.1. ________________ (Šo punktu iekļauj tikai gadījumā, ja tiek iemitināti ģimenes
locekļi).
Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros
ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izīrētāja, otrs – pie Īrnieka.
7. Pušu paraksti.

Izīrētājs:

_________________ A.Sietiņš

Īrnieks:

_________________________________
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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 30.septembrī

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
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dzīvojamo telpu
īres likuma 31.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.32, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novadā, kadastra Nr.
4076 900 0147, ar kopējo platību 33,2 m2, rīkojot nekustamā īpašuma īres tiesību mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar
pielikumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome”, organizēt īres
tiesību izsoli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” publicēt sludinājumu
par lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma īres tiesību izsoli, ievietojot informāciju Bauskas
novada pašvaldības mājaslapā internetā, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome” mājaslapā internetā un uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome” informācijas stendiem.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres tiesību izsoles noteikumi ar pielikumu uz 8
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2021.gada 30.septembra lēmumu
(prot.Nr.5, 73.p.)

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā
īres tiesību izsoles noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Rundāles novada domes 29.12.2009.
noteikumiem "Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas
izsoles kārtība" 6.,7.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres maksas izsoles
noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā
īpašuma – labiekārtota vienas istabas dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4076 900 0147
(turpmāk tekstā – īres objekts) īres tiesību izsole.

2.

Noteikumi attiecas uz fiziskām personām.

3.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt īres maksas izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju
īres tiesību iegūšanai uz pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī nodrošināt pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.

4.

Izsoles rīkotājs – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” (turpmāk iestāde). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.bauska.lv un
www.rundale.lv un iestādē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā) darba laikā
(pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00-12.00 un
13.00-17.00, piektdienās 8.00 -12.00 un 13.00-15.30).

5.

Izsole notiks iestādes telpās - iestādes sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā.

6.

Īres objekta mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir ar Rundāles novada domes 2018. gada
27.septembra lēmumu (prot.Nr.9, 7.p.) noteiktā īres maksa –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).

7.

Īres objekta īres līguma (pielikums) termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.

8.

Citi izīrēšanas nosacījumi:
8.1. objekts tiek izīrēts bez atsavināšanas tiesībām;
8.2. objektu nav tiesību nodot apakšīrē/nomā.
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9. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
10.
Īres tiesību izsoles minimālais solis ir 0,05 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī,
maksimālais solis nav ierobežots.
11.
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā, pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – iestādes vadītāju Aigaru
Sietiņu, mob.tālr.28609107.
12.
Kontaktpersonas izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob.tālr.28609107.
13.
Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas
maksa par piedalīšanos izsolē 7 EUR (septiņi euro), t.sk. PVN un drošības nauda 68,73 EUR
(sešdesmit astoņi euro un 73 centi).
13.1.
reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kontu bankā AS „SEB
banka”, konts Nr. LV09UNLA0050014261241 vai skaidrā naudā iestādes kasē
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921);
13.2.
drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” kontu bankā AS „SEB
banka”, konts Nr. LV20UNLA0050016169033.
14.
Informācija par izsoles objektu, kā arī izsoles dalībnieku reģistrācijas un objekta
izsoles datums un laiks, tiks ievietots interneta vietnē www.bauska.lv , www.rundale.lv un
rakstisks paziņojums tiks izvietots uz informācijas stendiem pie Bauskas novada pašvaldības
iestādes “Rundāles novada dome” un pagastu pārvaldēm.
II. Īres objekta raksturojums
15. Īres objekta adrese – „Zemzari” - 32, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads,
LV-3921.
16.
Īres objekts ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis, kura kopējā platība ir 33,2 m²:
16.1.
dzīvojamā telpa – 15,1 m² platībā;
16.2.
virtuve – 7,6 m² platībā;
16.3.
vannas istaba – 3,3 m² platībā
16.4.
gaitenis – 4,5 m² platībā;
16.5.
pieliekamais – 1,3 m² platībā;
16.6.
lodžija – 1,4 m² platībā.
17. Dzīvoklim ir pieejami šādi komunālie pakalpojumi – centrālā apkure, aukstais un
karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana, dabas gāze un elektrība.
III. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
18.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc noteikumu 14.punktā noteiktajā
kārtībā paziņotā laika iestādes kancelejā.
19.
Par izsoles dalībnieku var būt persona, kura saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
5.pantu ir tiesīga būt īrnieks.
20.
Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles
noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda.
21.
Reģistrējoties dalībai izsolē, persona iesniedz šādus dokumentus:
21.1.
dokumentu par drošības naudas iemaksu;
21.2.
dokumentu par izsoles reģistrācijas maksas iemaksu;
21.3.
rakstisku iesniegumu, uzrādot pasi.
22.
23.

Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
Izsoles dalībniekus reģistrē žurnālā, norādot šādas ziņas:
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23.1.

dalībnieka kārtas numurs;

23.2.
vārds un uzvārds, personas kods (ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem – personas
dokumenta numurs);
23.3.

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;

23.4.

atzīme par izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu.
IV. Izsoles kārtība

24.

Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz
viens dalībnieks vai viņa pilnvarota persona.

25.
Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, piecu darbdienu laikā tiek atmaksāta
drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
26.
Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, īres objekta īres tiesības
iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par
vienu soli.
27.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem, un par tā neierašanās
iemesliem izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības piedalīties izsolē:
27.1.
gadījumā, kad par neierašanās iemesliem dalībnieks izsoles
organizētāju 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 dalībnieks nav ieradies, šis
dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta;
27.2.
ja dalībniekam pirms izsoles 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 izsoles organizētāju un pilnvarot,
kādu no personām savu interešu pārstāvībai, pretējā gadījumā drošības nauda netiek
atmaksāta. Nepieciešamības gadījumā, dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt
izsoli uz laiku, kas nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu)
stundu.
28.
Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda
reģistrācijas apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas
apliecību, viņiem izsniedz reģistrācijas kartīti аr numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un
apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
29.

Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi.

30.
Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles
objektu, paziņo pārdošanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu īres maksa
paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
31.
Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti. Izsoles vadītājs nosauc
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto īres maksu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku
īres maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko īres maksu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena īres objekta īres tiesības uzskatāmas par
nosolītām.
32. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko īres maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda
savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās īres maksas
atbilstību nosolītajai.
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33. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā,
atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt īres līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš
nosolījis lielāko īres maksu.
34. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš
atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības nauda.
V. Izsoles rezultātu apstiprināšana
35. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrais
paliek izsoles organizētājam.
36. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc izsoles beigām izsoles organizētājs iesniedz izsoles protokolu
iestādē “Rundāles novada dome” apstiprināšanai.
37. Izsoles rezultātus apstiprina Bauskas novada dome, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu
apstiprināšanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par
to izsoles uzvarētāju.
38. Izsoles uzvarētājam saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no izsoles
rezultātu paziņošanas, jānoslēdz objekta īres līgums. Ja iepriekš minētajā termiņā īres tiesību
pretendents īres līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka īres
tiesību pretendents no īres līguma slēgšanas ir atteicies.
39. Gadījumā, ja īres tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko īres maksu, atsakās slēgt īres
līgumu, izīrētājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt īres līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja
nākamo augstāko īres maksu.
VI. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles
40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:
40.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;
40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.
41. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav
pieteicies piedalīties atklātā izsolē, ja netiek mainīta īres maksas sākumcena Izsoles
organizētājs pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu
izsoli. Dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu
izsoli, mainot īres maksas sākumcenu.
42. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par spēkā neesošu, ja:
42.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
42.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
42.3. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notikusi citā vietā vai citā laikā, nekā bijis
norādīts publicētajā sludinājumā.
43. Ja izsole, pamatojoties uz noteikumu 42.punktā minētajiem nosacījumiem, atzīta par spēkā
neesošu, dome nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu par
izsoles atzīšanu par spēkā neesošu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt domē.
44. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tās dalībniekiem
atmaksā drošības naudu.
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45. Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles organizētāja vainas dēļ, visus ar izsoles rīkošanu
saistītos izdevumus sedz no organizētāja līdzekļiem. Šādā gadījumā izsoles dalībniekiem
atmaksā reģistrācijas maksu.
46. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles
tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
Pielikums
Bauskas novada domes nekustamā īpašuma
dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Bauskas novadā, īres tiesību izsoles noteikumiem

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.
Rundāles pagastā

20__.gada _________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”, reģistrācijas
Nr.90009112819, juridiskā adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921,
turpmāk – Iestāde, tās vadītāja Aigars Sietiņa personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk
- Izīrētājs, un
Vārds
uzvārds,
personas
kods
____________________, turpmāk tekstā - Īrnieks,

__________,

deklarētā

dzīvesvieta

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 Bauskas novada domes 20__.gada
__________ lēmumu Nr.___ „_____________________________” savstarpēji vienojoties,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, uz noteiktu laiku:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem īrē bez atsavināšanas tiesībām vienistabas dzīvokli Nr.32,
dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, kadastra Nr.
4076 900 0147, ar kopējo platību 33,2 m2, turpmāk tekstā – Objekts.
1.2. Objektā ir pieejami un šādi komunālie pakalpojumi, turpmāk – komunālie pakalpojumi:
centrālā apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana, dabas
gāze un elektrība.
2. Maksājumi
2.1. Īrnieks maksā Izīrētājam īres maksu, kas uz Līguma noslēgšanas brīdi tiek noteikta EUR
________ mēnesī, kas veidojas no:
2.1.1. Ar Rundāles novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumu (prot.Nr.9,7.p.)
noteiktās īres maksas daļa, kas uz šī Līguma noslēgšanas brīdi sastāda EUR 0,69
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);
2.1.2. Ar Bauskas novada domes 20___.gada __________________ lēmumu (prot.Nr.____) apstiprinātā Īrnieka izsolē nosolītās īres maksas palielinājuma EUR
______________ mēnesī par vienu kopējās platības kvadrātmetru.
2.2. Pēc jaunu Bauskas novada domes lēmumu pieņemšanas, kas reglamentē īres maksas tarifus
labiekārtotiem dzīvokļiem Pilsrundālē, īres maksa, kas norādīta Līguma 2.1.1. punktā tiks
5
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

noteikta, atbilstoši Rundāles novada domes lēmumam par dzīvojamās telpas īres maksu, par
to iepriekš rakstiski informējot Īrnieku iepriekš.
Īres maksu Īrnieks apmaksā Izīrētājam ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā mēneša
20.datumam.
Īrnieks maksā komunālo pakalpojumu sniedzējam Rundāles novada domei maksu par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem - apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju,
sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī par patērēto elektroenerģiju koplietošanas telpās,
noteiktajos termiņos un apmērā (atbilstoši piestādītajam rēķinam), bet ne vēlāk kā līdz katra
mēneša 20.datumam.
Maksājumi par Objekta īri un komunālajiem pakalpojumiem veicami skaidrā naudā
Rundāles novada domes kasē vai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” norēķina kontu bankā:
AS „SEB banka”, konta Nr.: LV09UNLA0050014261241.
AS „Swedbank”, konta Nr.: LV22 HABA 0551027041863;
AS „Luminor Bank”, konta Nr.: LV70 RIKO 0002013188934.
Īres vai komunālo maksājumu kavējumu gadījumos Īrnieks, par katru nokavēto maksājuma
dienu, maksā Izīrētājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā
no nokavētās īres vai komunālo maksājuma summas.
3.

Īres līguma darbības termiņš un līguma izbeigšana

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz
_________________.
3.2. Īres Līgums tiek izbeigts:
3.2.1. Pusēm rakstiski vienojoties;
3.2.2. Īrniekam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izīrētāju 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību un citus nosacījumus. Ja Īrnieks izbeidz Līgumu, Izīrētāju par to
iepriekš nebrīdinot, Īrniekam jāsamaksā visi maksājumi par 1 (vienu) mēnesi uz
priekšu.
3.2.3. Pēc Izīrētāja iniciatīvas, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4. Īrnieka pienākumi un tiesības

4.1. Īrniekam ir pienākums:
4.1.1. iepazīstināt visas Objektā likumīgi iemitinātās personas ar Līguma noteikumiem un
turpmākajiem Izīrētāja paziņojumiem Līguma sakarā;
4.1.2. izmantot Objektu tikai dzīvošanai, pilnībā ievērojot dzīvojamo telpu lietošanas un
ugunsdrošības noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un
koplietošanas telpām;
4.1.3. uzturēt Objektu pienācīgā kārtībā un veikt tā kārtējo remontu;
4.1.4. neveikt Objekta esošo telpu pārplānošanu vai pārbūvi bez Izīrētāja rakstiskas
piekrišanas;
4.1.5. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā atlīdzināt Izīrētājam, trešajām personām un Objektā likumīgi iemitinātajām
personām visus zaudējumus, sakarā ar Objekta un tās iekārtu bojājumiem, kas
radušies Īrnieka un/vai ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ;
4.1.6. veikt visus no šī Līguma izrietošos un ar to saistītos maksājumus (īres maksu, maksu
par Komunālajiem pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem, tai skaitā nodokļus)
savlaicīgi un pilnā apmērā;
6
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4.1.7. izbeidzot Līgumu pēc savas iniciatīvas, 10 (desmit) dienu laikā no īrnieka norādītā
īres tiesisko attiecību izbeigšanas dienas, nodot Izīrētājam Objektu ne sliktākā
stāvoklī, kādā tas bija, tā nodošanas – pieņemšanas dienā, ņemot vērā dabisko
nolietojumu, kā arī iekārtas un ierīces, atbilstoši pieņemšanas-nodošanas aktam, un
ne sliktākā stāvoklī, kādā tās atradās izīrēšanas brīdī, ņemot vērā dabisko
nolietojumu. Ja Īrnieks ir pasliktinājis Objekta stāvokli, tad sedz Izīrētājam visus ar
to saistītos zaudējumus;
4.1.8. ielaist Objektā Izīrētāja pārstāvjus;
4.1.9. pildīt Izīrētāja norādījumus par sanitār tehnisko prasību pildīšanu.
4.2. Īrniekam ir tiesības:
4.2.1. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iemitināt
Objektā savus ģimenes locekļus un citas personas;
4.2.2. kopā ar citām Objektā likumīgi iemitinātajām personām, netraucēti lietot lietošanā
nodotās telpas, iekārtas un citas ierīces, kā arī mājas koplietošanas telpas;
4.2.3. ievērojot inženiertehnisko komunikāciju ekspluatācijas noteikumus, izmantot ēkai
piederošās komunikācijas komunālo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar līgumiem,
kas noslēgti ar pakalpojumu sniedzēju organizācijām, ar noteikumu, ka tas netraucē
saņemt šos pakalpojumus arī citiem ēkas lietotājiem;
4.2.4. ar Izīrētāja rakstisku atļauju uzstādīt individuālo radio, televīzijas un satelīttelevīzijas
antenas;
4.2.5. ar Izīrētāja rakstisku atļauju, ievērojot sanitārās normas un dzīvnieku turēšanas
noteikumus, turēt Objektā mājdzīvniekus.
4.3. Visām Objektā likumīgi iemitinātajām pilngadīgajām personām ir tādas pašas tiesības un
pienākumi kā Īrniekam. Visas dzīvoklī likumīgi iemitinātās personas par Līguma saistību
izpildi atbild solidāri.
5. Izīrētāja pienākumi un tiesības
5.1. Izīrētājam ir pienākums:
5.1.1. nodot Īrniekam lietošanā, Līguma spēkā stāšanās dienā, Objektu un ēkas
koplietošanas telpas, par to sastādot nodošanas pieņemšanas aktu;
5.1.2. nodrošināt Īrniekam un kopā ar tām dzīvojošām personām Objekta netraucētu
lietošanu, iegūstot no tā visu to labumu, ko lieta var dot to lietojot;
5.1.3. pārrēķināt Objekta īres maksu, ja tā lietošana nav nodrošināta atbilstoši Līguma vai
dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
5.2. Izīrētājam ir tiesības:
5.2.1. saskaņojot ar Īrnieku, ienākt Objektā, veikt tā apskati, pārbaudīt ēkas komunikāciju
funkcionēšanu, kā arī Objektā uzstādīto mērīšanas līdzekļu rādījumus;
5.2.2. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību ievērošanai un kontrolēt to izpildi;
5.2.3. atsaukt atļauju turēt mājdzīvniekus, ja netiek ievēroti sanitārie noteikumi u.c.
priekšnosacījumi;
5.2.4. izmainīt Īres maksu, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā;
5.3. Izīrētājam viennozīmīgi tiek pielīgta tiesība, Īrnieka vai kādām citām personām piederošo
inventāru, sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c. kustamo īpašumu, kas netiek izvietots no
Objekta Līguma izbeigšanas gadījumā, neizdot, uzskatot, ka agrākais īpašnieks no tām
atteicies bez attaisnojuma un prasījuma tiesībām pret Izīrētāju, un izlietot tās pēc saviem
ieskatiem.
6. Citi noteikumi
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6.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma
parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu.
6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas
atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti
saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un
tajos noteiktajā kārtībā.
6.4. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas
likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.
6.5. Ja kāds no Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma
darbību kopumā.
6.6. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi
normatīvie akti, tiesu spriedumi, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro tajos minēto
normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses nekavējoties noformē attiecīgus
grozījumus Līgumā.
6.7. Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi vēstulē uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša
otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai
dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.
6.7.1. Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai
izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc
tā nodošanas pastā.
6.8. Puses apliecina, ka ar visiem Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt
tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.
6.9. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā
paredzētos pienākumus, saistības.
6.10. Puses vienojas, ka Objektā tiek iemitināti šādi Īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi:
6.10.1. ________________ (Šo punktu iekļauj tikai gadījumā, ja tiek iemitināti ģimenes
locekļi).
6.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros
ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izīrētāja, otrs – pie Īrnieka.
7. Pušu paraksti
Izīrētājs:

_________________A.Sietiņš

Īrnieks:

_________________________________
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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 30.septembrī

Nr. 207 (prot. Nr.5, 74.p.)

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības daļas zemes
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 4076 001 0049, sastāv no septiņām zemes vienībām, 29,2869 ha platībā.
Nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads
zemes vienības 4076 001 0051 daļa 3,58 ha platībā, izsludināta kā brīva nomas zemes vienība.
Lai noteiktu nomas maksu nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”,
Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības 4076 001 0051 daļai 3,58 ha platībā (turpmāk
– objekts), tika pasūtīts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējums.
Objektu vērtēja sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA "INTERBALTIJA", reģ. Nr.
40003518352, juridiskā adrese: Martas iela 5, Rīga, LV-1011.
Saskaņā ar SIA "INTERBALTIJA" 2021.gada 3.septembrī sagatavotā nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads vērtējumu
iespējamā tirgus nomas maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa ir 965 EUR (deviņi simti
sešdesmit pieci euro) vai 270 EUR/ha (divi simti septiņdesmit euro).
2021.gada 7.septembrī ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu Nr.4 (prot. Nr.23) tika noteikta
nomas izsoles nosacītā sākumcena 965 EUR (deviņi simti sešdesmit pieci euro) vai 270 EUR/ha
(divi simti septiņdesmit euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 350 "Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.p., 29.8.p., un 32.p., Rundāles novada domes 2011.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu un
2021.gada 7.septembra Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu Nr.3 (protokols Nr.23),
Bauskas novada dome nolemj:
1. Organizēt Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 daļas 3,58 ha platībā nomas
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā objekta nomas izsoles sākumcenu 965 EUR
(deviņi simti sešdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0051 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
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4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome” organizēt
nomas tiesību izsoli atbilstoši izsoles noteikumiem.
Pielikumā:
nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības 4076 001 0051 daļas
zemes nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 12 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumi
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0051 daļas zemes nomas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076
001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051, 3.58 ha platībā, (turpmāk
tekstā - objekts) zemes nomas tiesību iegūšana izsolē – zemes noma atklātā izsolē personai,
kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
2. Izsole notiek, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97 "Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi", Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” un citus Latvijas
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles dalībniekiem
atklātu un vienādu iespēju nekustamā īpašuma nomas tiesību iegūšanu uz Bauskas novada
pašvaldības īpašumā esošo objektu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.
4. Izsoli organizē Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” (turpmāk iestāde). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.bauska.lv un
www.rundale.lv un iestādes (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā) darba laikā
(pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00-12.00 un
13.00-17.00, piektdienās 8.00 -12.00 un 13.00-15.30).
5. Kontaktpersona nomas tiesību izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob.tālr. 28609107.
6. Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” sēžu zālē,
2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
7. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.
8. Objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Rundāles novada teritorijas plānojumā noteiktajai
atļautajai izmantošanai.
9. Piekļūšana zemesgabalam ir nodrošināta no valsts autoceļa Mežotne-Viesturi-Jaunsvirlauka.
10. Objekta nomas līguma termiņš – 5 (pieci) gadi, sākot no līguma parakstīšanas brīža.
11. Izsoles sākuma cena ir 965 EUR (deviņi simti sešdesmit pieci euro) gadā.
12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 75 EUR (septiņdesmit pieci euro).
13. Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par
piedalīšanos izsolē 15 EUR, t.sk. PVN un drošības nauda 965 EUR (deviņi simti sešdesmit
pieci euro):
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13.1. reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iestādes kontu
bankā AS „SEB banka”, konts Nr.: LV09UNLA0050014261241;
13.2. drošības naudas samaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iestādes kontu
bankā AS „SEB banka”, konts Nr.: LV20UNLA0050016169033;
13.3. samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā.
14. Informācija par izsoles objektu, kā arī izsoles dalībnieku reģistrācijas un objekta izsoles
datums un laiks, tiks ievietots interneta vietnē www.bauska.lv , www.rundale.lv un rakstisks
paziņojums tiks izvietots uz informācijas stendiem pie Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Rundāles novada dome” un pagastu pārvaldēm.

II. Izsoles dalībnieki
15. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai juridiska persona (turpmāk - komersants),
kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un kuram nav
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošiem
nekustamiem īpašumiem.
III. Izsoles dalībnieku reģistrācija
16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos
paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda.
17. Fiziska persona (uzrādot pasi vai personas apliecību), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus
dokumentus:
17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2.pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā objekta nosaukums, kadastra apzīmējums un nomāšanas laikā plānotā
darbība;
17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu.
18. Komersants (pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību), reģistrējoties izsolei, iesniedz
šādus dokumentus:
18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2.pielikums), juridiskās personas nosaukums,
juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā objekta nosaukums, kadastra
apzīmējums ( ja tāds ir zināms) un objekta nomāšanas laikā plānotā darbība;
18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu;
19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuras ir izpildījušas
izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 17. un 18.punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā
norādītas šādas ziņas:
19.1. dalībnieka kārtas numurs;
19.2. komersanta pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds;
19.3. reģistrācijas numurs vai personas kods.
20. Reģistrētajam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi vai personas apliecību) vai tā pilnvarotajai
personai, uzrādot pasi un pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda
informācija:
20.1. dalībnieka kārtas numurs;
20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds;
20.3. uzvārds un personas kods;
20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons;
20.6. izsoles vieta un laiks;
20.7. izsolāmā objekta sākotnējās nomas maksas apmērs gadā;
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20.8. atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu;
20.9. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.
21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles sākumam.
IV. Izsoles kārtība
22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens
dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar
izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā.
23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek
atmaksāta drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst
izsoles vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu
soli.
25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem, un par tā neierašanās iemesliem
izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un
tiesības piedalīties izsolē.
26. Gadījumā, kad par neierašanās iemesliem dalībnieks izsoles organizētāju 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 dalībnieks nav ieradies, šis dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un
iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
27. Ja dalībniekam pirms izsoles 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 izsoles organizētāju un pilnvarot, kādu no personām savu interešu
pārstāvībai, pretējā gadījumā drošības nauda netiek atmaksāta. Nepieciešamības gadījumā
dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli uz laiku, kas nepieciešams pilnvaras
noformēšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu.
28. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda reģistrācijas
apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas apliecību, viņiem
izsniedz reģistrācijas kartīti аr numuru, kas atbilst reģistrācijas sarakstā un apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram.
29. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
dalībnieku sarakstu.
30. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu,
paziņo nomas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa
paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
31. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu. Izsoles
vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kаd neviens no
dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo
augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes nomas
tiesības uzskatāmas par nosolītām.
32. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā
jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
33. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties
uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas
maksas atbilstību nosolītajai.
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34. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā,
atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs,
kurš nosolījis lielāko nomas maksu.
35. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku,
kurš atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības
nauda.
36. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Bauskas novada
domei.
V. Izsoles rezultātu apstiprināšana
37. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro
iesniedz Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), trešais paliek iestādei.
38. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu
un iesniedz izsoles protokolu pašvaldības domei apstiprināšanai.
39. Izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas pieņemot
lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles
uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.
40. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas līgumā
tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa.
41. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis
un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā
un kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.
42. Iestāde un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
slēdz zemes nomas līgumu.
43. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nomāto objektu, tiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda,
izņemot noteikumos noteiktos gadījumus.
44. Visos gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem dalībniekiem tiek atmaksāta drošības
nauda (nodrošinājums), minētais maksājums tiek veikts 10 (desmit) 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. Iestādes izdevumus par bankas pakalpojumiem, veicot drošības naudas
(nodrošinājuma) atmaksu, ja maksājuma saņēmēja bankas konts atrodas ārvalstu bankā, sedz
maksājuma saņēmējs.
VI. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles
45. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:
45.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;
45.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.
46. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav
pieteicies piedalīties atklātā izsolē, komisija pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai
publiski paziņo par atkārtotu izsoli.
47. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt iestāde, ja:
47.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
47.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
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47.3. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notikusi citā vietā vai citā laikā, nekā bijis
norādīts publicētajā sludinājumā.
48. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, iestāde nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem.
49. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības
naudu.
50. Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles organizētāja vainas dēļ, visus ar izsoles rīkošanu
saistītos izdevumus sedz no organizētāja līdzekļiem. Šādā gadījumā izsoles dalībniekiem
atmaksā reģistrācijas maksu.
51. Noteikumiem ir šādi pielikumi, kas ir noteikumu neatņemama sastāvdaļa:
Pielikumā:
1. Zemesgabalu izvietojuma grafiskais attēlojums uz 1 lp.
2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei uz 1 lp.
3. Dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lp.
4. Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība uz 1 lp.
5. Lauku apvidus zemes nomas līguma projekts uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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2.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumiem
BAUSKAS NOVADA DOMEI
________________________________________________
(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas Nr.)

________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Rundāles pagastā, Bauskas novadā
Vēlos pieteikties uz zemesgabala______________________________________________,
(nosaukums)

kadastra apzīmējums ________________________________ zemes nomas tiesību izsoli.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pievienotie dokumenti:
 reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments;
 drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments;
 citi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2021.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)
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3.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumiem

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠĀ RUNDĀLES PAGASTA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PUNSLAVU PERSONĪGĀS
PALĪGSAIMNIECĪBAS”, KADASTRA NUMURS 4076 001 0049, ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 4076 001 0051
DAĻAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Nr.
p.k.

Izsoles dalībnieks

Reģ. Nr./pers. kods

Apliecinājums
(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem,
piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākumcena ir zināma,
tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “1”.

Adrese, tālrunis

1.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem,
piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākumcena ir zināma,
tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “2”.

2.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem,
piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākumcena ir zināma,
tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “3”.

3.

___________________________
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4.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumiem

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
“RUNDĀLES NOVADA DOME”
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)
izsolei, kas notiks
(izsoles
datums)
kurā tiks izsolīts (a)

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome”, 2.st., sēžu zālē
(izsoles vieta)

Nomas tiesību objekts nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības
4076 001 0051 daļas, 3.58 ha platībā

kas atrodas Rundāles pagastā, Bauskas novadā
(objekta atrašanās vieta)
Izsoles objekta
(deviņi simti sešdesmit pieci
965 EUR
sākotnējais nomas
euro)
maksas apmērs gadā
(summa cipariem)
(summa
vārdiem)
Iemaksātā reģistrācijas
maksa
15 (piecpadsmit)
eiro,
kvīts Nr.

, izdota
(datums)

Iemaksātā drošības
EUR
nauda
kvīts (maksājuma uzdevums) Nr.

, izdota
Apliecība izdota 202__.gada ___.______________

Izsoles organizētāja pārstāvis

Aigars Sietiņš
(paraksts un tā atšifrējums)
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5.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumiem

LAUKU APVIDUS ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr. _________

Rundāles pagastā

20__.gada __________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”, reģistrācijas
Nr.90009112819, juridiskā adrese - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921,
tās vadītāja ___________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rundāles novada domes
2021.gada 22.jūnijā apstiprināto Rundāles pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”
nolikumu, turpmāk – Iznomātājs, un
Vārds, Uzvārds vai Nosaukums, reģ.Nr. vai personas kods _____________, juridiskā
adrese vai deklarētā dzīvesvieta:_________________, turpmāk tekstā – Nomnieks, no otras puses,
kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti – Puses vai Puse, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 202___.gada______________lēmumu Nr.__ „__________________________”,
noslēdz šādu zemes nomas līgumu (turpmāk tekstā– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Bauskas novada pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”,
kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas, 3.58 ha platībā,
(turpmāk tekstā – Zemesgabali).
1.2. Zemesgabalu lietošanas mērķis: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.3. Iznomāto Zemesgabalu robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, un tas stājas spēkā no 202__.gada
_____.__________ un ir spēkā līdz 20___.gada ____.____________, ja vien netiek izbeigts,
pirms noteiktā termiņa saskaņā ar Līguma izbeigšanas un grozīšanas nosacījumiem.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks
maksā
iznomātājam
nomas
maksu
_______________________________________ un pievienotās vērtības nodokli.
3.2. Zemesgabala nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks.
3.2.1. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā,
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
3.3. Nomnieks nomas maksu maksā no 20__.gada ___________.
3.3.1. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksa maksājama reizi
ceturksnī, kopā ar nekustamā īpašuma nodokli, t.i. ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
31.martam, 15.maijam, 15.augustam un 15.novembrim.
3.4. Nomas maksa jāsamaksā ar pārskaitījumu uz vienu no Rundāles novada domes bankas
norēķinu kontiem:
AS „SEB banka”, konta Nr.: LV09UNLA0050014261241,
AS „Swedbanka” LV22 HABA 0551027041863,
AS „Luminor Bank” LV70 RIKO 0002013188934,
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vai Rundāles novada domes kasēs (t.sk. Saulainē, Bērstelē, Svitenē).
3.5. Ja maksājumi nokavēti, Nomnieks maksā soda naudu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam nomas lietošanas tiesības uz Zemesgabalu;
4.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.1.punkta
nosacījumi;
4.1.3. sagatavot un izsūtīt Nomniekam rēķinu par Zemesgabala nomu.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā
nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā zemes vienību;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto
Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.3. nosūtot Nomniekam rakstisku paziņojumu vai rēķinu, vienpusēji mainīt nomas
maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šajā gadījumā nomas maksa vai citu
saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos
normatīvajos aktos;
4.2.4. Līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas
maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un
nomas maksu samazinājuma tendence. Ja Nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā veic
saimniecisko darbību un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka
atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē
iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksu
nesamazina pirmajos trīs gados pēc nomas Līguma noslēgšanas.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:

5.1.1. nodrošināt Zemesgabala lietošanu atbilstoši pašvaldības noteiktajam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķim;
5.1.2. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.3. ar savām darbībām neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos
vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai
radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.4. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.5. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
5.1.6. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (t.sk., ceļus, meliorācijas un
apūdeņošanas sistēmas, ūdenstilpes un ūdensteces);
5.1.7. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu zemes
nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanai vai maksājumu
kavēšanai;
5.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses.
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6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā Pusēm radītajiem

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas
apstākļiem saprot dabas stihijas, plūdus, ugunsgrēkus un katastrofas, militāras akcijas un
valsts vai valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes
laikā. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā
informē otru 5 (piecu) dienu laikā un, ja nepieciešams, risina jautājumu par turpmāku līguma
izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.2. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi
tiesību akti, kuri ietekmē līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu
nosacījumi, bet, ja nepieciešams, puses nekavējoties izdara attiecīgus grozījumus līgumā.
7. Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Izņemot Līguma 7.2.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm

vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.
7.2. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku Līgumā noteiktajā termiņā, kas nav

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

īsāks par 10 darbdienām, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka
zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:
7.2.1. ja Nomniekam ir bijuši vismaz trīs Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumi,
kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu;
7.2.2. tiek pārkāpti Līguma nosacījumi, tai skaitā Nomnieks nav veicis Līgumā paredzētos
finanšu līdzekļu ieguldījumus neapbūvētajā zemesgabalā;
7.2.3. Zemesgabals bez Iznomātāja piekrišanas ir nodots apakšnomā.
Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav
īsāks par trim mēnešiem, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka
zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Zemesgabals nepieciešams
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju
veikšanai.
Iestājoties kādam no Līguma 7.2. un 7.3.punkta nosacījumiem, Līgums tiek uzskatīts par
spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu.
Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa 30 dienas iepriekš brīdinot Iznomātāju:
7.5.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto
Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem mērķiem.
7.5.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem.
Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc to
abpusējas parakstīšanas.
Pēc Līguma izbeigšanās Nomniekam ir pienākums nojaukt uz Zemesgabala esošās, tam
piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas iekārtas, ja Puses nevienojas citādi.
Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja nodošana Nomnieka vainas dēļ
nevar notikt, pēc 2 mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru
Iznomātājs varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem.
Izbeidzoties Līguma termiņam, Iznomātājam nav jāatlīdzina Nomniekam Zemesgabalā
veiktie ieguldījumi vai Nomniekam radītie zaudējumi.
Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanās nevar panākt, strīds
risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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8. Nobeiguma nosacījumi
8.1. Līgumā neparedzētas attiecības Puses regulē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem

aktiem.
8.2. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī Pušu tiesību pārņēmējiem. Pušu tiesību pārņēmējiem 30

dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda.
8.3. Nomniekam nav tiesību iznomāt Zemesgabalu vai to daļas trešajām personām.
8.4. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai

Pusei pa vienam eksemplāram.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti
Iznomātājs

Nomnieks

Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Rundāles novada dome”
Reģistrācijas Nr. 90009112819
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts
Bauskas novads, LV-3921
Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV09UNLA0050014261241
_______________________________________
_________________________________
A.Sietiņš
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1.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības 4076 001 0051 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumi

Kadastra apzīmējums 4076 001 0051 daļa, platība 3.58 ha.
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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 30.septembrī

Nr. 208 (prot. Nr.5, 75.p.)

Par Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Lielupes mala” zemes vienību un nekustamā īpašuma “Važītes
kapsēta” daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4076 001 0048, sastāv no četrām neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076

001 0048 – 5,9 ha platībā, 4076 001 0076– 18,7 ha platībā, 4076 007 0079– 3,4 ha platībā un 4076
007 0040– 2,08 ha platībā.
Nekustamais īpašums “Važītes kapsēta”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4076 007 0044, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 4076 007 0044, 5,8 ha platībā.
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 ir izmantojama lauksaimniecībā un
apstrādājama kopā. Apvienojot zemes vienības, izveidojas zemes nomas objekts 8,33 ha platībā
(turpmāk - objekts).
Lai noteiktu nomas maksu objektam, tika pasūtīts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
vērtējums.
Objektu vērtēja sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA "INTERBALTIJA", reģ. Nr.
40003518352, juridiskā adrese: Martas iela 5, Rīga, LV-1011.
Saskaņā ar SIA "INTERBALTIJA" 2021.gada 3.septembrī sagatavotā nekustamā
īpašuma “Lielupes mala” un “Važītes kapsēta”, Rundāles pagasts, Bauskas novads vērtējumu
iespējamā tirgus nomas maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1638 EUR (viens
tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro) vai 199 EUR/ha (viens simts deviņi euro).
2021.gada 7.septembrī ar Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu Nr.3
(prot. Nr.23) tika noteikta nomas izsoles sākumcena nosacītā cena 1638 EUR (viens tūkstotis
seši simti trīsdesmit astoņi euro) vai 199 EUR/ha (viens simts deviņi euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 350 "Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.p.,29.8.p., un 32.p., Rundāles novada domes 2011.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu un
2021.gada 7.septembra Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”
nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu Nr.3 (protokols Nr.23),
Bauskas novada dome nolemj:
1. Organizēt Bauskas novada pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta, nekustamā
īpašuma „Lielupes mala”, kadastra Nr.4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 007 0079, 3,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā “Važītes kapsēta”, kadastra Nr.
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40760070044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas, 2,85 ha
platībā, nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētajam objektam nomas izsoles sākumcenu 1638
EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro) vai 199 EUR/ha (viens simts
deviņi euro).
3. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Lielupes mala”, kadastra Nr.4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 007 0079, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040,
un nekustamā “Važītes kapsēta”, kadastra Nr. 4076 007 0044, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles novada dome”, organizēt
nomas tiesību izsoli atbilstoši izsoles noteikumiem.
Pielikumā:
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”,
kadastra Nr.4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0079, un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040 un nekustamā “Važītes kapsēta”, kadastra Nr.
4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas zemes nomas tiesību
izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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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 noteikumi
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes mala”,
kadastra numurs 40760010048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070079 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, un nekustamā īpašuma “Važītes
kapsēta”, kadastra numurs 40760070044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40760070044 daļas zemes nomas izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
kādā notiek Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070079, 3,4 ha platībā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā īpašuma
“Važītes kapsēta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070044 daļas, 2,85 ha
platībā, (turpmāk - objekts) zemes nomas tiesību iegūšana izsolē – zemes noma atklātā izsolē
personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
2. Izsole notiek, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97 "Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi", Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” un citus Latvijas
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles dalībniekiem
atklātu un vienādu iespēju nekustamā īpašuma nomas tiesību iegūšanu uz Bauskas novada
pašvaldības īpašumā esošo objektu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.
4. Izsoli organizē Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” (turpmāk iestāde). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.bauska.lv un
www.rundale.lv un iestādes (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā) darba laikā
(pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00-12.00 un
13.00-17.00, piektdienās 8.00 -12.00 un 13.00-15.30).
5. Kontaktpersona nomas tiesību izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob.tālr. 28609107.
6. Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome”, sēžu zālē,
2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
7. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.
8. Objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Rundāles novada teritorijas plānojumā noteiktajai
atļautajai izmantošanai.
9. Piekļūšana zemesgabalam ir nodrošināta no pašvaldības autoceļa Saulaine – Lepšas un valsts
vietējās nozīmes autoceļa Bauska – Priedītes.
10. Objekta nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, sākot no līguma parakstīšanas brīža.
11. Izsoles sākuma cena ir 1638 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro) gadā.
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12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 165 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro).
13. Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par
piedalīšanos izsolē 15 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis un drošības nauda 1638 EUR
(viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro):
13.1. reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iestādes kontu
bankā AS „SEB banka”, konts Nr.: LV09UNLA0050014261241;
13.2. drošības naudas samaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iestādes kontu
bankā AS „SEB banka”, konts Nr.: LV20UNLA0050016169033;
13.3. samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā.
14. Informācija par izsoles objektu, kā arī izsoles dalībnieku reģistrācijas un objekta izsoles
datums un laiks, tiks ievietots interneta vietnē www.bauska.lv , www.rundale.lv un rakstisks
paziņojums tiks izvietots uz informācijas stendiem pie iestādes un Svitenes un Viesturu
pagastu pārvaldēm.

II. Izsoles dalībnieki
15. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai juridiska persona (turpmāk - komersants),
kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un kuram
nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošiem
nekustamiem īpašumiem.
III. Izsoles dalībnieku reģistrācija
16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos
paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda.
17. Fiziska persona (uzrādot pasi vai personas apliecību), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus
dokumentus:
17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2.pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā objekta nosaukums, kadastra apzīmējums un nomāšanas laikā plānotā
darbība;
17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu.
18. Komersants (pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību), reģistrējoties izsolei, iesniedz
šādus dokumentus:
18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2. pielikums), juridiskās personas nosaukums,
juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā objekta nosaukums, kadastra
apzīmējums ( ja tāds ir zināms) un objekta nomāšanas laikā plānotā darbība;
18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu;
19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuras ir izpildījušas
izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 17. un 18.punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā
norādītas šādas ziņas:
19.1. dalībnieka kārtas numurs;
19.2. komersanta pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds;
19.3. reģistrācijas numurs vai personas kods.
20. Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi vai personas apliecību) vai tā pilnvarotajai
personai, uzrādot pasi un pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda
informācija:
20.1. dalībnieka kārtas numurs;
20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds;
20.3. uzvārds un personas kods;
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20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.

izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
izsoles dalībnieka adrese un telefons;
izsoles vieta un laiks;
izsolāmā objekta sākotnējās nomas maksas apmērs gadā;
atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu;
izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles sākumam.
IV. Izsoles kārtība
22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens
dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar
izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā.
23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek
atmaksāta drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst
izsoles vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu
soli.
25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem, un par tā neierašanās iemesliem
izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un
tiesības piedalīties izsolē.
26. Gadījumā, kad par neierašanās iemesliem dalībnieks izsoles organizētāju 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 dalībnieks nav ieradies, šis dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un
iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
27. Ja dalībniekam pirms izsoles 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 izsoles organizētāju un pilnvarot, kādu no personām savu interešu
pārstāvībai, pretējā gadījumā drošības nauda netiek atmaksāta. Nepieciešamības gadījumā,
dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli uz laiku, kas nepieciešams pilnvaras
noformēšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu.
28. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda reģistrācijas
apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas apliecību, viņiem
izsniedz reģistrācijas kartīti аr numuru, kas atbilst reģistrācijas sarakstā un apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram.
29. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
dalībnieku sarakstu.
30. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu,
paziņo nomas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa
paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
31. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu. Izsoles
vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no
dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo
augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes nomas
tiesības uzskatāmas par nosolītām.

3
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

32. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā
jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
33. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties
uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas
maksas atbilstību nosolītajai.
34. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā,
atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs,
kurš nosolījis lielāko nomas maksu.
35. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku,
kurš atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības
nauda.
36. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Bauskas novada
domei.
V. Izsoles rezultātu apstiprināšana
37. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro
iesniedz Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), trešais paliek iestādei.
38. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu
un iesniedz izsoles protokolu pašvaldības domei apstiprināšanai.
39. Izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas pieņemot
lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles
uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.
40. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas līgumā
tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa.
41. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis
un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā
un kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.
42. Iestāde un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
slēdz zemes nomas līgumu.
43. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nomāto objektu, tiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda,
izņemot Noteikumos noteiktos gadījumus.
44. Visos gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem dalībniekiem tiek atmaksāta drošības
nauda (nodrošinājums), minētais maksājums tiek veikts 10 (desmit) 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. Iestādes izdevumus par bankas pakalpojumiem, veicot drošības naudas
(nodrošinājuma) atmaksu, ja maksājuma saņēmēja bankas konts atrodas ārvalstu bankā, sedz
maksājuma saņēmējs.
VI. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles
45. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:
45.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;
45.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.
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46. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav
pieteicies piedalīties atklātā izsolē, komisija pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai
publiski paziņo par atkārtotu izsoli.
47. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt iestāde, ja:
47.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
47.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
47.3. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notikusi citā vietā vai citā laikā, nekā bijis
norādīts publicētajā sludinājumā.
48. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, iestāde nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem.
49. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības
naudu.
50. Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles organizētāja vainas dēļ, visus ar izsoles rīkošanu
saistītos izdevumus sedz no organizētāja līdzekļiem. Šādā gadījumā izsoles dalībniekiem
atmaksā reģistrācijas maksu.
51. Noteikumiem ir šādi pielikumi, kas ir noteikumu neatņemama sastāvdaļa:
Pielikumā:
1. Zemesgabalu izvietojuma grafiskais attēlojums uz 1 lp.
2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei uz 1 lp.
3. Dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lp.
4. Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība uz 1 lp.
5. Lauku apvidus zemes nomas līguma projekts uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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2.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību
40760070079 un 40760070040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”,
kadastra Nr.4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas
zemes nomas tiesību izsoles noteikumi

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

________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas Nr.)

________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Rundāles pagastā, Bauskas novadā
Vēlos pieteikties uz zemesgabala______________________________________________,
(nosaukums)

kadastra apzīmējums ________________________________ zemes nomas tiesību izsoli.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pievienotie dokumenti:
 reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments;
 drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments;
 citi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
202___.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)
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3.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību
40760070079 un 40760070040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, kadastra
Nr.4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas
zemes nomas tiesību izsoles noteikumi

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGA RUNDĀLES PAGASTA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIELUPES MALA,
KADASTRA NUMURS 4076 001 0048, ZEMES VIENĪBU AR KADASTRA APZĪMĒJUMIEM 4076 001 0079 UN 40760070040
UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “VAŽĪTES KAPSĒTA”, KADASTRA NUMURS 4076 007 0044, ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA
APZĪMĒJUMU 4076 007 0044 DAĻAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Nr.
p.k.

Izsoles dalībnieks

Reģ. Nr./pers. kods

Adrese, tālrunis

1.

Apliecinājums
(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles
noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta
sākumcena ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas
kartīti ar kārtas numuru “1”.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles
noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta
sākumcena ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas
kartīti ar kārtas numuru “2”.

2.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles
noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta
sākumcena ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas
kartīti ar kārtas numuru “3”.

3.

___________________________
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4.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību
40760070079 un 40760070040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”,
kadastra Nr.4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas
zemes nomas tiesību izsoles noteikumi

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
“RUNDĀLES NOVADA DOME”
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)
izsolei, kas notiks
(izsoles
datums)
kurā tiks izsolīts (a)

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles
novada dome”, 2.st., sēžu zālē
(izsoles vieta)

Nomas tiesību objekts nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, zemes
vienības ar kadastra 40760070079, 3,4 ha platībā un 40760070040,
2,08 ha platībā, un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” zemes
Vienība 40760070044 daļas, 2.8 ha platībā

kas atrodas Rundāles pagastā, Bauskas novadā
(objekta atrašanās vieta)
Izsoles objekta
(viens tūkstotis seši simti
1638 EUR
sākotnējais nomas
trīsdesmit astoņi euro)
maksas apmērs gadā
(summa cipariem)
(summa
vārdiem)
Iemaksātā reģistrācijas
maksa
15 (piecpadsmit)
eiro,
kvīts Nr.

, izdota
(datums)

Iemaksātā drošības
EUR
nauda
kvīts (maksājuma uzdevums) Nr.

, izdota
Apliecība izdota 202__.gada ___.______________

Izsoles organizētāja pārstāvis

Aigars Sietiņš
(paraksts un tā atšifrējums)
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5.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību
40760070079 un 40760070040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”,
kadastra Nr.4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas
zemes nomas tiesību izsoles noteikumi

LAUKU APVIDUS ZEMES NOMAS LĪGUMS (projekts) Nr. _________

Rundāles pagastā

20__.gada __________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”, reģistrācijas
Nr.90009112819, juridiskā adrese - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921,
tās vadītāja ___________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rundāles novada domes
2021.gada 22.jūnijā apstiprināto Rundāles pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”
nolikumu, turpmāk – Iznomātājs, un
Vārds Uzvārds vai Nosaukums, reģ.Nr. vai personas kods _____________, juridiskā
adrese vai deklarētā dzīvesvieta:_________________, turpmāk tekstā – Nomnieks, no otras puses,
kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti – Puses vai Puse, pamatojoties uz Bauskas
novada domes 202___.gada______________lēmumu Nr.__ „__________________________”,
noslēdz šādu zemes nomas līgumu (turpmāk tekstā– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Bauskas novada pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, kadastra numurs
40760010048, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40760070079, 3,4 ha platībā, un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā
īpašuma “Važītes kapsēta”, kadastra numurs 4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 007 0044 daļu, 2,8 ha platībā, (turpmāk tekstā – Zemesgabali).
1.2. Zemesgabalu lietošanas mērķis: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.3. Iznomāto Zemesgabalu robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, un tas stājas spēkā no 202__.gada
_____.__________ un ir spēkā līdz 20___.gada ____.____________, ja vien netiek izbeigts,
pirms noteiktā termiņa saskaņā ar Līguma izbeigšanas un grozīšanas nosacījumiem.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks
maksā
iznomātājam
nomas
maksu
_______________________________________ un pievienotās vērtības nodokli.
3.2. Zemesgabala nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks.
3.2.1. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā,
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
3.3. Nomnieks nomas maksu maksā no 20__.gada ___________.
3.3.1. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksa maksājama reizi
ceturksnī, kopā ar nekustamā īpašuma nodokli, t.i. ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
31.martam, 15.maijam, 15.augustam un 15.novembrim.
3.4. Nomas maksa jāsamaksā ar pārskaitījumu uz vienu no Rundāles novada domes bankas
norēķinu kontiem:
AS „SEB banka”, konta Nr.: LV09UNLA0050014261241,
AS „Swedbanka” LV22 HABA 0551027041863,
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AS „Luminor Bank” LV70 RIKO 0002013188934,
vai Rundāles novada domes kasēs (t.sk. Saulainē, Bērstelē, Svitenē).
3.5. Ja maksājumi nokavēti, Nomnieks maksā soda naudu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam nomas lietošanas tiesības uz Zemesgabalu;
4.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.1.punkta
nosacījumi;
4.1.3. sagatavot un izsūtīt Nomniekam rēķinu par Zemesgabala nomu.
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā
nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā zemes vienību;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto
Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.3. nosūtot Nomniekam rakstisku paziņojumu vai rēķinu, vienpusēji mainīt nomas
maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šajā gadījumā nomas maksa vai citu
saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos
normatīvajos aktos;
4.2.4. Līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas
maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un
nomas maksu samazinājuma tendence. Ja Nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā veic
saimniecisko darbību un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka
atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē
iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksu
nesamazina pirmajos trīs gados pēc nomas Līguma noslēgšanas.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:

5.1.1. nodrošināt Zemesgabala lietošanu atbilstoši pašvaldības noteiktajam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķim;
5.1.2. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.3. ar savām darbībām neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos
vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai
radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.4. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.5. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
5.1.6. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (t.sk., ceļus, meliorācijas un
apūdeņošanas sistēmas, ūdenstilpes un ūdensteces);
5.1.7. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu zemes
nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanai vai maksājumu
kavēšanai;
5.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses.
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6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā Pusēm radītajiem

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas
apstākļiem saprot dabas stihijas, plūdus, ugunsgrēkus un katastrofas, militāras akcijas un
valsts vai valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes
laikā. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstveidā
informē otru 5 (piecu) dienu laikā un, ja nepieciešams, risina jautājumu par turpmāku līguma
izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.2. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi
tiesību akti, kuri ietekmē līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu
nosacījumi, bet, ja nepieciešams, puses nekavējoties izdara attiecīgus grozījumus līgumā.
7. Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Izņemot Līguma 7.2.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm

vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.
7.2. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku Līgumā noteiktajā termiņā, kas nav

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

īsāks par 10 darbdienām, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka
zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:
7.2.1. ja Nomniekam ir bijuši vismaz trīs Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumi,
kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu;
7.2.2. tiek pārkāpti Līguma nosacījumi, tai skaitā Nomnieks nav veicis Līgumā paredzētos
finanšu līdzekļu ieguldījumus neapbūvētajā zemesgabalā;
7.2.3. Zemesgabals bez Iznomātāja piekrišanas ir nodots apakšnomā.
Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav
īsāks par trim mēnešiem, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka
zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Zemesgabals nepieciešams
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju
veikšanai.
Iestājoties kādam no Līguma 7.2. un 7.3.punkta nosacījumiem, Līgums tiek uzskatīts par
spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu.
Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa 30 dienas iepriekš brīdinot Iznomātāju:
7.5.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto
Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem mērķiem.
7.5.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem.
Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc to
abpusējas parakstīšanas.
Pēc Līguma izbeigšanās Nomniekam ir pienākums nojaukt uz Zemesgabala esošās, tam
piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas iekārtas, ja Puses nevienojas citādi.
Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja nodošana Nomnieka vainas dēļ
nevar notikt, pēc 2 mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru
Iznomātājs varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem.
Izbeidzoties Līguma termiņam, Iznomātājam nav jāatlīdzina Nomniekam Zemesgabalā
veiktie ieguldījumi vai Nomniekam radītie zaudējumi.
Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanās nevar panākt, strīds
risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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8. Nobeiguma nosacījumi
8.1. Līgumā neparedzētas attiecības Puses regulē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem

aktiem.
8.2. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī Pušu tiesību pārņēmējiem. Pušu tiesību pārņēmējiem 30

dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda.
8.3. Nomniekam nav tiesību iznomāt Zemesgabalu vai to daļas trešajām personām.
8.4. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai

Pusei pa vienam eksemplāram.
9. Līgumslēdzēju rekvizīti
Iznomātājs

Nomnieks

Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Rundāles novada dome”
Reģistrācijas Nr. 90009112819
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts
Bauskas novads, LV-3921
Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV09UNLA0050014261241

_______________________________________
_________________________________
A.Sietiņš
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1.pielikums
Bauskas novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību
40760070079 un 40760070040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”,
zemes vienības 4076 007 0044 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0040 (2.08 ha), 4076 007 0079 (3.4 ha) un
4076 007 0044 (2,85 ha) daļa, Kopā 8.33 ha platībā

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 209 (prot. Nr.5, 76.p.)

Par nekustamā īpašuma “Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads,
kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 003 0006 sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Pašvaldības iestādē “Rundāles novada dome” 2021.gada 11.augustā saņemts nekustamā
īpašuma “Ķīvītes”, Viesturu pagasts īpašnieku S.K. un E.S., iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienību
ar kadastra apzīmējums 4096 003 0006, atdalot zemesgabalus aptuveni 5,0 ha platībā, pēc
atdalīšanas zemes vienību, pievienojot nekustamajam īpašumam “Pantera”, kadastra numurs
4096 003 0041.
Nekustamais īpašums "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads nostiprināts
Zemgales rajona tiesas Viesturu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.33 un pieder diviem
īpašniekiem, katram ½ domājamā daļa.
Nekustamais īpašums "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads nostiprināts
Zemgales rajona tiesas Viesturu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.178.
Nekustamais īpašums "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 003 0006, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 003
0006, 17,7 ha platībā. Minētais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajiem materiāliem nekustamais īpašums
“Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4096 003 0006, atrodas Lauku zemju (L) teritorijas vietās ar īpašiem
noteikumiem (L1) - lauksaimniecības nacionālās nozīmes zemes, kurās jaunveidojamās zemes
vienības un paliekošās zemes vienības minimālā platība ir 10 ha, bet atļauta esošas viensētas ar
pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir
nodrošināta piekļūšana (piebraukšana) un ir atrisināta inženiertehniskā apgāde, kā arī atdalītā
zemes vienība tiek pievienota nacionālās nozīmes vai novada nozīmes lauksaimniecības
teritorijai.
Pēc zemes vienības 5,0 ha platībā atdalīšanas no nekustamā īpašuma "Ķīvītes”, Viesturu
pagasts, kadastra numurs 4096 003 0006, paredzēts to pievienot nekustamā īpašuma "Pantera”,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0041, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4096 003 0041 .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības
likuma 7.pantu un 8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. apakšpunktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
Bauskas novada dome nolemj:
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1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads,
kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006,
17,7 ha platībā, no zemes vienības atdalot aptuveni 5,0 ha lielu zemesgabalu, pēc
atdalīšanas to pievienojot nekustamā īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 4096 003 0041, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096
003 0041, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2014.gada
4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumu klasifikatoru”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam.
3.
Apstiprināt projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma "Ķīvītes”,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4096 003 0006 un nekustamā īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts,
Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0041, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4096 003 0041.
Pielikumā: nekustamā īpašuma "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra
numurs 4096 003 0006, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006 un nekustamā
īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0041,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0041 “Projekta izstrādes nosacījumi” ar
pielikumiem uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra
lēmumam (prot.Nr.5, 76.p.)

PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI
zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
nekustamā īpašuma "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 003 0006, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006 un nekustamā
īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003
0041, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0041
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
1.1. Zemes ierīcības likums;
1.2. Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”;
1.3. Rundāles novada domes 2012. gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”.
2. Projekta robežas:
Nekustamā īpašuma "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 003 0006, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006 un nekustamā
īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003
0041, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0041.
3. Projekta mērķis:
Sadalīt nekustamā īpašuma "Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs
4096 003 0006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006, pēc atdalīšanas
zemes vienības daļu pievienojot nekustamā īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs 4096 003 0041, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096
003 0041, paredzot teritorijas sakārtošanu zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanu un
ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu ievērojot pašvaldības teritorijas plānojumu.
4. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi:
4.1. zemes ierīcības projekta izstrādes projekts izstrādājams atbilstoši projekta mērķim
no nekustamā īpašuma “Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra
numurs 4096 003 0006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006,
17.7 ha platībā atdalot zemesgabalu – 5,0 ha platībā un pēc atdalīšanas pievienojot
nekustamā īpašuma "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra
numurs 4096 003 0041, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0041;
4.2. projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna pamata, kas reģistrēti VZD, ievērojot
plānoto zemes vienības sadalīšanas shēmu (lēmuma 2.pielikums);
4.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus saskaņā ar Aizsargjoslu
likumu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi
par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un
apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikatoru”, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Zemesgrāmatā reģistrētiem
apgrūtinājumiem. Ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un
Rundāles novada teritorijas plānojumu var iepazīties Rundāles novada mājaslapā
http://www.rundale.lv/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti;

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

4.4. grafisko daļu jāizstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā
koordinātu sistēmā LKS-92;
4.5. projekta grafiskajā daļā jāattēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas,
zemes lietošanas veidus, projektēto zemes vienību robežas, norādot zemes
vienību kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katrai zemes
vienībai, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus ar klasifikācijas kodiem,
robežām un platībām;
4.6. projekta izstrāde jānodrošina zemes ierīcībā sertificētai personai, kuras
civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta;
4.7. projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši MK 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktam pieprasa
zemes ierīkotājs;
4.8. projekts noformējams atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra
noteikumiem Nr. 558 ,,Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
5. Projekta saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība:
projekts saskaņojams ar:
5.1. inženierkomunikāciju turētājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
21.punktu;
5.2. Bauskas novada būvvaldi.
6. Pēc nepieciešamo saskaņojumu un atzinumu saņemšanas projekts elektroniskā formātā
iesniedzams apstiprināšanai Bauskas novada pašvaldībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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2.pielikums
Bauskas novada domes
2021.gada 30.septembra
lēmumam (prot.Nr.5, 76.p.)

Nekustamais īpašums:
- “Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4096 003 0006;
- "Pantera”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4096 003 0041
Sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste D.Neiberte

Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 210 (prot. Nr.5, 77.p.)

Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala daļai Biržu ielā 86, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.septembrī saņemts SIA „Vertel” iesniegums par
apbūves tiesību piešķiršanu 15 000 līdz 20 000 m2 platībā pašvaldības nekustamā īpašumā Biržu
ielā 86, Bauskā transportbetona ražotnes būvniecībai. Uzņēmums plāno izveidot 10 līdz 20
jaunas darbavietas.
Nekustamais īpašums Biržu iela 86, Bauska, kadastra Nr. 4001 005 0193, sastāv no
zemesgabala 43,7561 ha platībā, kadastra apzīmējums 4001 005 0342, un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 708.
Atbilstoši Bauskas novada teritorijas plānojuma sastāvā esošajiem Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā viens no nekustamā īpašuma Biržu ielā 86, Bauskā
teritorijas izmantošanas mērķiem ir rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zeme.
Civillikuma 1129.¹ pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojuma un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi, kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemesgabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību
jānoteic naudā.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.5 panta pirmo daļu publiskas personas neapbūvētas zemesgabala apbūves tiesību var
piešķirt par atlīdzību uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem un ne garāks par 30 gadiem. Šā
likuma 6.5 panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas neapbūvēta zemesgabala
apbūves tiesību piešķiršanu pieņem tā publiskas personas institūcija, kuras valdījumā atrodas
attiecīgais neapbūvētais zemesgabals.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, otrās daļas 3 punktu, un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1129.2 pantu
un 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.5 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76. un 77.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Rīkot izsoli par apbūves tiesībām uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ,,Biržu iela
86”, Bauskā, kadastra Nr.4001 005 0193 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005
0342 daļas aptuveni 20 000 m2 platībā (platība tiks precizēta veicot zemes vienības daļas
uzmērīšanu dabā un apbūves tiesības plāna izgatavošanu), saskaņā ar pielikumu.
2. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
3. Apbūves tiesības termiņu noteikt 30 gadi no apbūves tiesības līguma noslēgšanas brīža.

4. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma vērtēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
5. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta apbūves tiesību izsoles sākumcenu atbilstoši
neatkarīga vērtētāja noteiktajai apbūves tiesību maksai.
6. Noteikt, ka papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7. Uzdot Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai sagatavot apbūves tiesību
izsoles noteikumus un organizēt apbūves tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8. Izsoles noteikumos paredzēt šādus nosacījumus:
8.1. apbūves tiesīgais par saviem līdzekļiem izgatavo apbūves tiesību plānu (mērnieka
sagatavotu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa un norādītas
koordinātas);
8.2. apbūves tiesīgajam apbūves tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā jāveic trīs mēnešu
laikā pēc apbūves tiesības līguma parakstīšanas;
8.3. apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā;
8.4. apbūves tiesīgais kompensē pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu;
8.5. apbūves tiesīgajam pirms apbūves tiesības izbeigšanās ir pienākums atbrīvot zemes
gabalu no nedzīvojamām ēkām (inženierbūvēm);
8.6. pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē
plānoto objektu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā;
9. Uzdot Juridiskajai nodaļai 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot līguma
projektu par apbūves tiesību piešķiršanu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra
lēmumam (protokols Nr.5, 77.p.)
Apbūves tiesību teritorija
zemes vienības daļai Biržu ielā 86, Bauskā,
(kadastra apzīmējums 4001 005 0342)
Fragments no Bauskas novada Bauskas pilsētas funkcionālā zonējuma kartes

Apzīmējumi:
Aptuvenā apbūves tiesības teritorija
Rūpnieciskā apbūves teritorija (R)
Publiskās apbūves teritorija (P)
Jaukta centra apbūves teritorija (JC)
Pilsētas robeža
Zemes vienības robeža
Valsts galvenais autoceļš

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 30.septembrī

Nr. 211 (prot. Nr.5, 78.p.)

Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 2, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr. 4001 005 0349, kas sastāv no zemes vienības ar platību 8777 m2, kadastra
apzīmējums 4001 005 0345. Nekustamais īpašums pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Zemgales rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000597996.
Zemesgabala lietošanas mērķis – publiskās apbūves zeme.
Nekustamais īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav nepieciešams.
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
4.panta pirmo daļu un 5.panta piekto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lidlauka iela
2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 005 0349, kas sastāv no zemes vienības ar platību
8777 m2, kadastra apzīmējums 4001 005 0345.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar nosacījumiem:
2.1. uzsākt saimniecisko darbību 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
2.2. nodrošināt investīcijas vismaz 200 000 EUR apmērā;
2.3. nodrošināt vismaz 5 darba vietas.
3. Noteikt, ka zemes vienība nododama atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai, ja piecu gadu laikā
pēc pirkuma līguma noslēgšanas netiek izpildīti šī lēmuma 2.1. – 2.3. apakšpunkta nosacījumi.
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

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 30.septembrī

Nr. 212 (prot. Nr.5, 79.p.)

Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 33,
Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 1.septembrī ir saņemts M.U. pilnvarotās personas
I. D. iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.7/1277/F), kurā lūgts noslēgt ceļa servitūta līgumu par labu
M. U. piederošajam nekustamam īpašumam Zaļā iela 33A, kadastra Nr.4001 005 0268, apgrūtinot
pašvaldības nekustamo īpašumu Zaļā iela 33, Bauska, kadastra Nr.4001 005 0267, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0267, Bauskā.
Nekustamais īpašums Zaļā iela 33, kadastra Nr.4001 005 0267, pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 43.
Nekustamais īpašums Zaļā iela 33A, kadastra Nr.4001 005 0268, pieder M.U. saskaņā ar
Zemgales rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000147007.
Nekustamais īpašums Zaļā iela 33A, kadastra Nr.4001 005 0268, sastāv no zemes vienības
7284 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0268, zemes vienības 5358 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 005 0280 un dzīvojamās mājas (ēkas kadastra apzīmējums 4001 005
0280 001), kam ceļu satiksmes drošības apsvērumu dēļ nav piekļuves no Zaļās ielas (autoceļš
A7).
M.U. vēlas iegūt servitūta tiesības uz ceļa reālservitūtu 46 m garumā. Kopējā zemes
platība, kas tiks apgrūtināta ar servitūtu, būs 260 m2.
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.punkts nosaka, ka servitūtus nodibina ar līgumu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1231.panta 3.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu 46 m garumā, kas sastāda 260 m2 platību,
uz Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 33, kadastra Nr.4001 005
0267, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0267 par labu nekustamam
īpašumam Zaļā iela 33A, kadastra Nr.4001 005 0268, atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija” Nekustamo
īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar M. U. šā lēmuma
1.punktā minēto ceļa servitūta nodibināšanas līgumu.
3. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar ceļa reālservitūta reģistrēšanu Zemgales rajona tiesas
Bauskas pilsētas zemesgrāmatā sedz servitūta lietotājs.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: grafiskais pielikums uz 1 lp.
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Pielikums
Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumam (prot.Nr.5, 79.p.)
,,Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 33, Bauskā”

Sagatavoja G.Vīgupa

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 30.septembrī

Nr. 213 (prot. Nr. 5, 80.p.)

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4001 001 0214 Bauskā
Nekustams īpašums Kareivju iela 5, kas atrodas Bauskas novada Bauskas pilsētā, kadastra
Nr.4001 001 0214, sastāv no zemes vienības 332 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001
0214.
Nekustams īpašums pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Zemgales
rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000240639.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam starpgabala terminam zemes
vienība 332 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214 atbilst starpgabala statusam, jo ir
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību Bauskas
pilsētā - 1200 m2.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma Kareivju iela 5, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001
0214, zemes vienība 332 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214 ir starpgabals.

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 30.septembrī

Nr. 214 (prot. Nr.5, 81.p.)

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4092 002 0258, 4092 002 0452
Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā saņemts Bauskas rajona Vecsaules
pagasta zemnieku saimniecības „Mazvizbuļi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.BNA/2021/314.24/2763/J), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 0,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
002 0258 un zemes vienību 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Tauriņi”, kadastra Nr.4092 002 0256 kas sastāv no trīs zemes
vienībām, tai skaitā zemes vienības 0,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0258
saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu
„Tauriņi”” ir piekrītošs pašvaldībai.
Nekustams īpašums „Bez adreses”, kadastra Nr.4092 002 0452, kas sastāv no zemes
vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 saskaņā ar Bauskas novada domes
2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Pagasta”, kadastra Nr.4092 002 0452,
Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, ir piekrītošs
pašvaldībai.
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 23.augusta līdz 2021.gada 7.septembrim tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Vecsaules pagasta pārvaldē un ievietota Bauskas novada domes mājaslapas
sadaļā „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, 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 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 Vecsaules pagasta zemnieku saimniecības „Mazvizbuļi”, reģistrācijas
Nr.43601026888, juridiskā adrese: „Skaras”-3, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932,
zemes vienību 0,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0258 un zemes vienību 0,24 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0452 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu 70 euro gadā par vienu ha, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli
un nekustamā īpašuma nodokli.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija” Nekustamo
īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar Bauskas rajona Vecsaules
pagasta zemnieku saimniecību „Mazvizbuļi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 215 (prot. Nr.5, 82.p.)

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0496 Vecsaules pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 27.augustā saņemts Vecsaules pagasta zemnieku
saimniecības „Mežmārtiņi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.BNA/2021/3-14.24/2741/J) kurā tiek
lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Skudras”, kadastra Nr.4092 002 0135, zemes vienību 10,3217
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0496.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Skudras”, kadastra Nr.4092 002 0135 kas sastāv no zemes vienības
10,3217 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0496 saskaņā ar Bauskas novada domes
2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Skudras” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 002 0135 Vecsaules pagastā piekritību”, ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 7.septembrim tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Vecsaules pagasta pārvaldē un ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapas
sadaļā „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, 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 Vecsaules pagasta zemnieku saimniecības „Mežmārtiņi”, reģistrācijas
Nr.53601014081, juridiskā adrese: „Mežmārtiņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932,
nekustamā īpašuma „Skudras”, kadastra Nr.4092 002 0135, zemes vienību 10,3217 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 002 0496 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu 70 euro gadā par vienu ha, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli
un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija” Nekustamo
īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar Vecsaules pagasta zemnieku
saimniecības „Mežmārtiņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 216 (prot. Nr.5, 83.p.)

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4092 013 0075, 4092 013 0074,
4092 013 0201 Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 2.septembrī saņemts R. M.zemnieku saimniecības
„Ziedoņi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.BNA/2021/3-14.24/1280/J), kurā tiek lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma „Varavīksnītes”, kadastra Nr.4092 013 0019, zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0074, zemes vienību 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
013 0075, zemes vienību 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0201.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „Varavīksnītes”, kadastra Nr.4092 013 00319 kas sastāv no zemes
vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0074, zemes vienības 0,70 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 013 0075, zemes vienības 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092
013 0201 saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” ir piekrītošs pašvaldībai.
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 23.augusta līdz 2021.gada 7.septembrim tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Vecsaules pagasta pārvaldē un ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapas
sadaļā „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, 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 R. M. zemnieku saimniecībai „Ziedoņi”, reģistrācijas Nr.43601002748, juridiskā
adrese: „Gravas”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915, nekustamā īpašuma „Varavīksnītes”,
kadastra Nr.4092 013 0019, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0074,
zemes vienību 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0075, zemes vienību 1,16 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0201 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu 70 euro gadā par vienu ha, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli
un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija” Nekustamo
īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar R.M. zemnieku saimniecību
„Ziedoņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 217 (prot. Nr.5, 84.p.)

Par nekustamā īpašuma „Rūjnieku starpgabals”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 17.augustā saņemts Ā.V. Mežotnes zemnieku
saimniecības “Rūnas” īpašnieka V. Ā. pilnvarotās personas Aigara Ābola iesniegums (reģistrēts
ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2515/J), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Rūjnieku
starpgabals” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0108 platībā 3,1 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Rūjnieku starpgabals”, kadastra Nr.4052 002 0108, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija
lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 Ā.V. Mežotnes pagasta zemnieku saimniecībai ”Rūnas”, reģistrācijas
Nr.43601024919, juridiskā adrese: “Rūnas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, nekustamā
īpašuma „Rūjnieku starpgabals”, kadastra Nr.4052 002 0108, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 002 0108 platībā 3,1 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Rūnas” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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2021.gada 30.septembrī

Nr. 218 (prot. Nr.5, 85.p.)

Par nekustamā īpašuma „Meiju lauciņš”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 17.augustā saņemts Ā..V. Mežotnes zemnieku
saimniecības “Rūnas” īpašnieka V.Ā. pilnvarotās personas Aigara Ābola iesniegums (reģistrēts
ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2516/J), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Meiju lauciņš”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0117, platībā 0,4 ha, lauksaimnieciskai
izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Meiju lauciņš”, kadastra Nr. 4052 002 0138, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par
starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 Ā.V. Mežotnes pagasta zemnieku saimniecības ”Rūnas”, reģistrācijas
Nr.43601024919, juridiskā adrese: “Rūnas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, nekustamā
īpašuma „Meiju lauciņš”, kadastra Nr.4052 002 0138, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4052 002 0117 platībā 0,4 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Rūnas” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Nr. 219 (prot. Nr.5, 86.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dūnas”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 2.septembrī saņemts A.D. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. BNA/2021/2-16/1283/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Dūnas”, Codes pagastā.
Izskatot A. D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Dūnas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0354,
sastāv no zemes vienības 0,521 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0707;
Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615680
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0707.
A.D. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Codes pagasta pārvalde” 2009.gada 28.augustā ar
A. D. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Dūnas” iznomāšanu. Bauskas
novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija” 2019.gada 27.jūnijā ar A.D. ir
noslēgusi zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0707
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 „Dūnas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0354, kas sastāv
no zemes vienības 0,521 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0707.
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
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 220 (prot. Nr.5, 87.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jomas”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā saņemts L.S. pilnvarotās personas
V.S. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/2-16/1264/F), kurā izteikts ierosinājums nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jomas”, Codes pagastā.
Izskatot V.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Jomas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0401,
sastāv no zemes vienības 0,2736 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0401;
Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616904
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0401.
L.S. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Codes pagasta padome 2007.gada 26.novembrī 2011.gada 19.aprīlī ar L. S. ir noslēgusi
zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Jomas” zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0401 iznomāšanu. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada
administrācija” 2017.gada 21.novembrī ar L.S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par nekustamā
īpašuma “Jomas” 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 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.
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 piederošā
nekustamā īpašuma „Jomas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0401, kas sastāv
no zemes vienības 0,2736 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0401.
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
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 221 (prot. Nr. 5, 88.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Putnēni 1”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.augustā saņemts L.S. pilnvarotās personas V.S.
iesniegums (reģistrēts ar Nr.BNA/2021/2-16/1264/F), kurā izteikts ierosinājums nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Putnēni 1”, Codes pagastā.
Izskatot V.S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Putnēni 1”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0400,
sastāv no zemes vienības 1,5641 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0770;
Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616915
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0770.
L.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” 2012.gada 16.jūlijā
ar L.S. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Putnēni 1” 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 „Putnēni 1”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004
0400, kas sastāv no zemes vienības 1,5641 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
004 0770.
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
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 30.septembrī

Nr. 222 (prot. Nr.5, 89.p.)

Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža 4” un “Sarkanmuiža” daļas Codes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 23.jūlijā saņemts M.Ķ. zemnieku saimniecības
“Zīles” īpašnieces M.Ķ. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2214/J), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma “Sarkanmuiža 4” zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0460 un nekustamā īpašuma “Sarkanmuiža” zemes vienību 1,62 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža”, kadastra Nr. 4052 009 0175, zemes vienība 1,62 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 pieder pašvaldībai saskaņā ar Zemgales rajona tiesas
Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.466;
nekustamais īpašums „Sarkanmuiža 4”, kadastra Nr. 4052 009 0460, pieder pašvaldībai
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000242141.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 M.Ķ. zemnieku saimniecībai “Zīles”, reģistrācijas Nr.43601004202, juridiskā
adrese: “Zīles”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža”, kadastra
Nr.4052 009 0175, zemes vienību 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 un
nekustamā īpašuma “Sarkanmuiža 4”, kadastra Nr.40520090460, zemes vienību 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0460 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Zīles” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 223 (prot. Nr. 5, 90.p.)

Par nekustamā īpašuma „Jaunpampavas” daļas, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 2.augustā saņemts Ķ.A. Codes pagasta zemnieku
saimniecība “Līdumi” īpašnieka A.Ķ. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2323/J),
kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Jaunpampavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4052 004 0516 daļu 3,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Jaunpampavas”, kadastra Nr.4052 004 0516, pieder pašvaldībai
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.409.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 Ķ.A. Codes pagasta zemnieku saimniecībai “Līdumi”, reģistrācijas
Nr.43601025007, juridiskā adrese: “Zemīši”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā
īpašuma „Jaunpampavas”, kadastra Nr.4052 004 0516, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4052 004 0516 daļu 3,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Līdumi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 224 (prot. Nr. 5, 91.p.)

Par nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada domē 2021.gada 28.jūlijā saņemts SIA “Lielmežotne” valdes locekļa
E.C. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2262/J), kurā lūgts iznomāt nekustamā
īpašuma “Strautiņu lauks” zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0093
un zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0094.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Strautiņu lauks” piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma “Strautiņu
lauks” Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 SIA “Lielmežotne”, reģistrācijas Nr.50003248801, juridiskā adrese: Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918, nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks”, kadastra Nr.4052 001 0096,
zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0093 un zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0094 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar SIA
“Lielmežotne” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 225 (prot. Nr. 5, 92.p.)

Par nekustamā īpašuma „Auzaiņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 30.jūlijā saņemts SIA “Mālnieki” valdes
priekšsēdētāja U.S. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2290/J), kurā lūgts iznomāt
nekustamā īpašuma “Auzaiņu lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0100
platībā 7,3 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Auzaiņu lauks”, kadastra Nr.4052 002 0107, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par
starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 SIA “Mālnieki”, reģistrācijas Nr.3601000249, juridiskā adrese: Torņa iela 16,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Auzaiņu lauks”, kadastra
Nr.4052 002 0107, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0100 platībā 7,3 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 euro gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar SIA
“Mālnieki” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 226 (prot. Nr. 5, 93.p.)

Par nekustamā īpašuma „Plutas”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 3.augustā saņemts A.G. zemnieku saimniecības
“Eriņi” īpašnieka A. G. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2345/J), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma “Plutas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0119
platībā 2,7 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Plutas”, kadastra Nr.4052 005 0119, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu ,,Par zemes
vienības “Plutas”, kadastra apzīmējums 4052 005 0119, Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 A.G. zemnieku saimniecībai ”Eriņi”, reģistrācijas Nr. 43601015600, juridiskā
adrese: “Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Plutas”, kadastra
Nr.4052 005 0119, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0119 platībā 2,7 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Eriņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 227 (prot. Nr.5, 94.p.)

Par nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 9.augustā saņemts T.G. Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības “Aleksandrīna” īpašnieka G.T. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
BNA/2021/3-14.24/2424/J), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Ramaņu lauks” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 platībā 2,2 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Ramaņu lauks”, kadastra Nr.4052 004 0582 piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par
starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 T.G. Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai “Aleksandrīna”, reģistrācijas
Nr.43601024586, juridiskā adrese: “Karvišķe”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907,
nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks”, kadastra Nr.4052 004 0582, zemes vienību 2,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Aleksandrīna” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 228 (prot. Nr.5, 95.p.)

Par nekustamā īpašuma „Skarlauku lauks”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 3.augustā saņemts A. G. zemnieku saimniecības
“Eriņi” īpašnieka A. G. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2346/J), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma “Skarlauku lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005
0058 platībā 2,2 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Skarlauku lauks”, kadastra Nr. 4052 005 0161 piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu ,,Par
nekustamā īpašuma “Veldzes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 009 0250 un 4052
005 0058 Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 A.G. zemnieku saimniecībai ”Eriņi”, reģistrācijas Nr. 43601015600, juridiskā
adrese: “Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Skarlauku lauks”,
kadastra Nr.4052 005 0161 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0058 platībā 2,2 ha
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Eriņi” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 229 (prot. Nr.5, 96.p.)

Par nekustamā īpašuma „Lazdiņu lauciņš”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 12.augustā saņemts Codes pagasta zemnieku
saimniecības “Panči” īpašnieka K.Z. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2462/J),
kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Lazdiņu lauciņš” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4052 006 0168 platībā 0,5 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Lazdiņu lauciņš”, kadastra Nr.4052 006 0073, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu ,,Par
starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 Codes pagasta zemnieku saimniecības ”Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: “Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Lazdiņu
lauciņš”, kadastra Nr.4052 006 0073, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0168
platībā 0,5 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 230 (prot. Nr.5, 97.p.)

Par nekustamā īpašuma „Zābaku starpgabals”, Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 12.augustā saņemts Codes pagasta zemnieku
saimniecības “Panči” īpašnieka K.Z. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2465/J),
kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma “Zābaku starpgabals” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0131 platībā 2,6 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Zābaku starpgabals”, kadastra Nr.4052 006 0131, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu ,,Par
starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0131 Codes
pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 13.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Codes 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 Codes pagasta zemnieku saimniecības ”Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401,
juridiskā adrese: “Panči”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Zābaku
starpgabals”, kadastra Nr.4052 006 0131, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0131
platībā 2,6 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2021. līdz 31.10.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 110 EUR gadā par vienu hektāru, papildus maksājot
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar zemnieku
saimniecību “Panči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 231 (prot. Nr.5, 98.p.)

Par nekustamā īpašuma „Pamūšas muižas sakņu dārzi” daļas, Gailīšu
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 19.augustā saņemts biedrības “Pamūšas muiža”
valdes locekļu I.T. un D. M. iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.24/2532/J), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma “Pamūšas muižas sakņu dārzs” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 001 0058 daļu 0,1 ha platībā labiekārtotas publiskas ārtelpas iekārtošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Pamūšas muižas sakņu dārzs”, kadastra Nr.4060 001 0058, piekrīt
pašvaldībai saskaņā ar Gailīšu pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija lēmumu „Par zemes
piekritību.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu informācija par iznomājamo zemes
vienību laikā no 2021.gada 18.augusta līdz 2021.gada 31.augustam tika izlikta Bauskas novada
pašvaldības ēkā, Gailīšu 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” 5.punktu; 28.punktu, 29.4. apakšpunktu,
30.1 apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai “Pamūšas muiža ”, reģistrācijas Nr.40008304747, juridiskā adrese:
“Pamūšas muiža”-14, Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma
„Pamūšas muižas sakņu dārzi”, kadastra Nr.4060 001 0058, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 001 0058 daļu 0,1 ha platībā labiekārtotas publiskas ārtelpas iekārtošanai,
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2021. līdz 31.09.2026.
3. Noteikt nomas maksu gadā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot un noslēgt ar biedrību
“Pamūšas muiža” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu.
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 30.septembrī

Nr. 232 (prot. Nr.5, 99.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 2”,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 24.augustā saņemts A.V. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.BNA/2021/2-16/1231/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Dvaru garāža 2”, Gailīšu pagastā.
Izskatot A.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Dvaru garāža 2”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007
0298, sastāv no zemes vienības 0,0105 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0298 un
ēkas uz tās;
Zemgales rajona tiesas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616785
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0298.
A.V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Gailīšu pagasta pārvalde 2011.gada 19.aprīlī ar A.V. ir noslēgusi zemes nomas līgumu
par nekustamā īpašuma “Dvaru garāža 2” zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 007 0298 iznomāšanu. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada
administrācija” 2020.gada 17.decembrī ir pārslēgusi zemes nomas līgumu (reģistrēts ar Nr.340/4060-149-PN) par nekustamā īpašuma “Dvaru garāža 2” nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums.
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 „Dvaru garāža 2”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007 0298,
kas sastāv no zemes vienības 0,0105 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0298.
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. 233 (prot. Nr.5, 100.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 3”,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 26.augustā saņemts A.R. iesniegums (reģistrēts
ar Nr. BNA/2021/2-16/1239/F), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Dvaru garāža 3”, Gailīšu pagastā.
Izskatot A. R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums “Dvaru garāža 3”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007
0299, sastāv no zemes vienības 0,0103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0299 un
ēkas uz tās;
Zemgales rajona tiesas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616615
nostiprinātas Bauskas novada pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4060 007 0299.
A.R. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Gailīšu pagasta pārvalde 2011.gada 6.aprīlī ar A. R. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par
nekustamā īpašuma “Dvaru garāža 3” zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4060 007 0299 iznomāšanu. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada
administrācija” 2020.gada 8.jūlijā ir pārslēgusi zemes nomas līgumu (reģistrēts ar Nr.3-40/406065-PN) par nekustamā īpašuma “Dvaru garāža 3” 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 iepriekšminēto 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 piederošā
nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 3”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 007 0299,
kas sastāv no zemes vienības 0,0103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0299.
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. 235 (prot. Nr.5, 101.p.)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”
par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka
pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Sociālais pakalpojums „aprūpe mājās” ir pasākumu kopums personas dzīvesvietā, kas
vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu
dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt.
Bauskas novada dome 2020.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu „Par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās”
nodrošināšanu” kurā noteikts, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” pakalpojumu “aprūpe
mājās” nodrošināšana Bauskas novada pašvaldības teritorijā deklarētājām personām no 2020.gada
1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk –
Sociālais dienests) 2020.gada ar lēmumu ir piešķīrusi vidēji 66 personām sociālo pakalpojumu
„aprūpe mājās”, savukārt 2021. gadā apjoms palielinājās un pakalpojums tiek sniegts 77 Bauskas
Sociālā dienesta klientiem.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina arī klientiem,
kuriem nepieciešama IV līmeņa aprūpe, salīdzinot ar 2020. gadu klientu skaits nav mainījies - 5
personas. Šī alternatīva dod iespēju klientam saņemt aprūpi savā dzīvesvietā, nevis ilgstošās
sociālās aprūpes iestādē.
No 2020.gada janvāra līdz 2021. gada janvārim biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
nodrošināja aprūpes mājās pakalpojumu arī 7 pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina arī par
samaksu, šādi nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu vidēji 5 klientiem mēnesī.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aprūpi mājās nodrošina 25 aprūpētāji, sniedzot
pakalpojumu 8 I līmeņa klientiem, 29 II līmeņa klientiem, 35 III līmeņa klientiem un 5 IV līmeņa
klientiem, kopā mēnesī nostrādājot 2102 stundas, par ko pašvaldība biedrībai samaksā 13800,60
EUR (2021.gada jūlija dati). Ņemot vērā 2020. gada augusta datus, kad klientu kopējais stundu
skaits mēnesī bija 1315, var secināt, kad 2021. gadā apjoms ir palielinājies par 787 stundām.
Lai Sociālais dienests nodrošinātu šo pakalpojumu, būtu nepieciešams izveidot
piecpadsmit amata vienības „aprūpētājs”, amata vienību „automobiļa vadītās” un jāiegādājas
papildu divas transportlīdzeklis, kā arī jāiegādājas klientu aprūpes līdzekļi. Veicot vidējos
aprēķinus, pakalpojuma „aprūpe mājās” vienas stundas izmaksa ir 9,37 euro.
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” veica tirgus
izpēti par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Bauskas novadā, izsūtot uzaicinājumu
četriem pretendentiem: SIA “Mājas aprūpe”, SIA “Aprūpes birojs” un divām biedrībām: “Latvijas
Sarkanais Krusts” un “Latvijas Samariešu apvienība”. Piedāvājumi tika saņemti no diviem
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pretendentiem: no biedrībām “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Latvijas Samariešu apvienība”, kur
“Latvijas Sarkanais Krusts” piedāvāja cenu par vienu stundu 6,90 EUR, bet “Latvijas Samariešu
apvienība” attiecīgi 7,90 EUR.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktam ir sociālās palīdzības nodrošināšana iedzīvotājiem. Šī paša panta
ceturtā daļā nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai un otrajai daļai publiska
persona var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu
var veikt efektīvāk, un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes likuma 42.panta pirmajā daļā noteikts, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu konstatē
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu
pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība
aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas biedrības komiteja ar nodaļām pilsētās.
Biedrības darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas
palīdzības sniegšana, katram cilvēkam, kuram tāda nepieciešama.
Pastāvot šādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, atzīstams, ka biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts” ir visi priekšnosacījumi, lai no pašvaldības autonomas funkcijas izrietošo
uzdevumu - aprūpes mājās pakalpojumu veiktu efektīvāk un nodrošinātu šo pakalpojumu visām
Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošajām personām, kurām tas ir nepieciešams.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.

Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā
pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības teritorijā
deklarētājām personām Bauskas pilsētā, Bārbeles pagastā, Brunavas pagastā, Ceraukstes
pagastā, Codes pagastā, Dāviņu pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā, Kurmenes
pagastā, Mežotnes pagastā, Skaistkalnes pagastā, Stelpes pagastā, Valles pagastā,
Vecsaules pagastā un Vecumnieku pagastā.
Noteikt, ka deleģēšanas līguma darbības termiņš ir no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada
30.septembrim.
Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt deleģēšanas līgumu Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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Deleģēšanas līgums
Bauskā

2021.gada 1.oktobrī

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, domes priekšsēdētāja vietnieka Aivara Mačeka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pašvaldība), un
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts", reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese:
Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, tās ģenerālsekretāra Ulda Līkopa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar statūtiem, (turpmāk – Pilnvarotā persona), abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi
- Puse, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Bauskas novada domes
2020.gada 24.septembra lēmumu „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas
Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu”, noslēdz šo līgumu
(turpmāk – Līgums) par sekojošo:
Ievērojot, ka
- saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu noteikts, ka pašvaldību
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c),
- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 7.panta pirmo un otro daļu noteikts, ka šā likuma 15.pantā
noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta
noteikumos un šā likuma 15. pantā paredzēto funkciju izpildi organizē un par to atbild
pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, kā arī
likuma „Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai,
- Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo
funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības deleģēt
atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē,
- pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka Ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma,
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi, personai ir
tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu
- Pilnvarotai personai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, aprīkojums, laba aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī liela pieredze aprūpes mājās pakalpojuma
nodrošināšanā,
- pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un nolūkā nodrošināt sociālo pakalpojumu
- aprūpi mājās pilngadīgām personām, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu,
palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā, kura ir deklarēta
Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu
(turpmāk - Līgums):
I.
1.1.

Līguma priekšmets

Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas nodrošināt no
pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu - sociālā pakalpojuma
aprūpe mājās (turpmāk - aprūpe mājās) sniegšanu Bauskas novada pašvaldības teritorijā
deklarētajām personām Bauskas pilsētā, Bārbeles pagastā, Brunavas pagastā, Ceraukstes
pagastā, Codes pagastā, Dāviņu pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā, Kurmenes
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1.2.
1.3.

pagastā, Mežotnes pagastā, Skaistkalnes pagastā, Stelpes pagastā, Valles pagastā,
Vecsaules pagastā un Vecumnieku pagastā.
Aprūpe mājās šī Līguma izpratnē ietver aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu
pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pilnvarotā persona darbojas un sniedz ar Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - Bauskas pilsētā, Bārbeles pagastā, Brunavas
pagastā, Ceraukstes pagastā, Codes pagastā, Dāviņu pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces
pagastā, Kurmenes pagastā, Mežotnes pagastā, Skaistkalnes pagastā, Stelpes pagastā,
Valles pagastā, Vecsaules pagastā un Vecumnieku pagastā. Ar Līgumu deleģēto
pārvaldes uzdevumu un no tā izrietošus aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas
pienākumus Pilnvarotajai personai nav tiesības deleģēt citām personām.
II.

Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pašvaldība:
2.1.1. nodrošina Bauskas novada Sociālā dienesta veiktu aprūpējamo vajadzību izvērtējumu un
lēmuma pieņemšanu par aprūpējamam nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma veidu
atbilstoši Līguma 1.2.apakšpunktam;
2.1.2. nodrošina no savas puses netraucētu Līguma izpildi, Pilnvarotajai personai veicot deleģēto
pārvaldes uzdevumu;
2.1.3. kontrolē Līguma izpildi;
2.1.4. Līguma III. nodaļā noteiktajā kārtībā un apmērā piešķir Pilnvarotajai personai finanšu
līdzekļus Līguma 1.1.punktā norādītā pārvaldes uzdevuma izpildei.
2.2. Pilnvarotā persona:
2.2.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu
aprūpes mājās pakalpojuma izpildi, ievērojot lēmumā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma
veidu saskaņā ar Līguma 2.1.1.apakšpunktu;
2.2.2. nodrošina nepārtrauktu aprūpes mājās pakalpojuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un Līguma noteikumiem;
2.2.3. nodrošina normatīvajos aktos noteikto obligāto prasību sociālo pakalpojumu sniedzējiem
ievērošanu;
2.2.4. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur, uzlabo un iegādājās aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas, ievērojot sniedzamā pakalpojuma veidu,
apjomu un normatīvo aktu prasības;
2.2.5. pastāvīgi slēdz ar Pilnvarotās personas darbības nodrošināšanu saistītos līgumus, izvērtē
sniegtā aprūpes mājās pakalpojuma dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas
augstākas kvalitātes aprūpes mājās pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem;
2.2.6. Līgumā noteiktā kārtībā lūdz Pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus deleģētā pārvaldes
uzdevuma izpildes nodrošināšanai;
2.2.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām,
kā arī nevalstiskajām organizācijām;
2.2.8. nodrošina, ka datu apstrādi Līguma izpildes nolūkā veic Pilnvarotās personas darbinieki, ar
kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības un kuri ir parakstījuši saistību rakstu par
apņemšanos saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus kā darba tiesisko attiecību
laikā, tā arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās;
2.2.9. ir tiesīga veikt nepieciešamos pasākumus un piesaistīt finanšu līdzekļus un mantu no citām
juridiskām un fiziskām personām, tai skaitā, piedaloties Eiropas Savienības fondu un citu
ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu
apsaimniekošanā un uzturēšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē biedrību
darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu pārvaldes uzdevuma
sniegšanu.
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III. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu
piešķiršanas noteikumi
Pilnvarotai personai deleģētais pārvaldes uzdevums tiek finansēts no Pašvaldības finanšu
līdzekļiem kārtējā budžeta gadā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3.2. Maksa par deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi neatkarīgi no aprūpes līmeņa, ir noteikta
6,90 (seši euro,90 centi) par 1 stundu, bez PVN.
3.3. Pilnvarotā persona deleģēto pārvaldes uzdevumu un no tā izrietošo pakalpojumu finansē
no pakalpojuma sniegšanas gūtajiem un Pašvaldības Līgumā noteiktajā kārtībā
piešķirtajiem līdzekļiem.
3.4. Ja aprūpes mājās pakalpojums klientam (aprūpējamajam) tiek izbeigts vai tā sniegšana ir
tikusi pārtraukta aprūpējamā nokļūšanas stacionārā vai sociālās aprūpes institūcijā dēļ un
pakalpojums attiecīgajā mēnesī sniegts mazāk, Pilnvarotā persona norāda atskaitē norāda
par faktiski sniegtā pakalpojuma stundām.
3.5. Pilnvarotā persona reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam)
datumam, sniedz Pašvaldībai ikmēneša atskaiti par personām, kuras iepriekšējā mēnesī
saņēmušas deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto aprūpes mājās pakalpojumu.
Pilnvarotā persona, sniedzot ikmēneša atskaiti, ietver ziņas par katru personu, kura
saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu, norādot personas vārdu, uzvārdu, Bauskas novada
Sociālā dienesta lēmuma par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību datumu un
numuru, personai sniegtā pakalpojuma veidu, datumus, kuros sniegts aprūpes mājās
pakalpojums, kā arī citu Pilnvarotās personas ieskatā svarīgu informāciju.
3.6. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas Līguma 3.5.punktā iesniegtās atskaites un saskaņo
tās, ja sniegtajā informācijā nav konstatētas kļūdas vai neskaidrības, kā arī nodrošina
finanšu līdzekļu ieskaitīšanu Pilnvarotās personas kontā par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem
aprūpes mājās pakalpojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā no atskaites saņemšanas
dienas.
3.7. Ja atskaitē konstatētas nepilnības vai arī sagatavotajā atskaitē nav ietverta visa Līguma
3.5.punktā minētā informācija, vai arī tā ir neskaidra. Pašvaldība par konstatētajām
nepilnībām informē Pilnvaroto personu un lūdz atskaiti precizēt ne vēlāk kā 10 dienu laikā
pēc Pašvaldības informācijas nosūtīšanas dienas.
3.8. Pašvaldība precizēto atskaiti izskata Līguma 3.6. un 3.7.punktā noteiktajā kārtībā.
3.9. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai iedalīto finanšu līdzekļu
un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja Pašvaldība konstatē,
ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši mērķim, Pilnvarotā
persona tos pilnībā vai daļā atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā.
Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu
līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
3.10. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma sniedz papildus atskaites un pārskatus par
iedalītā finansējuma izlietojumu.
3.1.

III.
4.1.

Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība

Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez
Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu
līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto
tiesību jomā.
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4.2.

4.3.

Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par no
Līguma 1.punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma izrietošā aprūpes mājās pakalpojuma
pieejamības nodrošināšanu Pašvaldības iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai līguma nosacījumiem
neatbilstošas deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi
trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību,
Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.
IV.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Pilnvarotās personas darbības uzraudzība

Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Sociālā dienesta pārraudzībā.
Pilnvarotajai personai atbilstoši tās finansējuma iespējām ir pienākums ievērot Pašvaldības
norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus,
lai pārtrauktu prettiesisku darbību un bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas
darbības vai bezdarbības sekas.
Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģētā pārvaldes
uzdevuma ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas
termiņus un kārtību. Ja privātpersonu neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde,
iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata Bauskas novada Sociālais dienests.
Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz
informāciju par deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi.
V. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība,
uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.

Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā sniedz informāciju
Pašvaldībai, ja kādam no aprūpējamajam tiek pārtraukta aprūpe mājās pakalpojuma
sniegšana, norādot pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas iemeslus.
Pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz 2022.gada 30.augustam sniedz Pašvaldībai pārskatu par
Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu. Pārskatā norāda informāciju par:
klientu skaitu (sadalījumā pa vecumiem un dzimumiem), kas ir saņēmuši Pilnvarotās
personas sniegtos aprūpes mājās pakalpojumus un par kuriem ir Sociālā dienesta lēmums
par aprūpes mājā pakalpojuma nepieciešamību;
klientu skaitu katrā no aprūpes līmeņiem;
piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām, ja tādas piesaistītas;
veiktajiem ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma vai Pilnvarotās personas ieskatiem.
Pilnvarotās personas uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem
kritērijiem:
pakalpojumu saņēmēju atsauksmes un apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti;
Pilnvarotās personas darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu un šī Līguma prasībām.
Līguma 6.3.punktā paredzētie kritēriji var tikt papildināti un mainīti, Pusēm savstarpēji
rakstiski vienojoties.
Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir konstatējusi, ka Pilnvarotā persona
nav īstenojusi Līguma 1.1.punktā noteikto uzdevumu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā,
Pašvaldībai ir tiesības:
pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru;
pārskatīt Līguma lietderību un izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 8.5.punktam.
VII. Nepārvarama vara
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Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav
atkarīgi no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet
nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un
tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas vai
Pašvaldības darbinieku streiks.
7.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai un
nodrošinātu iespēju deleģētā pārvaldes uzdevuma turpmāku nepārtrauktu veikšanu,
iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk
kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību
un vienojas par tālāku rīcības gaitu.
7.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai
un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem aprūpes mājās pakalpojuma
nepārtrauktību vai pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
7.1.

VIII. Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un izbeigšana
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Līgums ir noslēgts uz laika periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada
30.septembrim.
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties, vai arī. ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā, saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas
brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vismaz divus mēnešus iepriekš
rakstiski par to brīdinot otru Pusi.
Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 8.4.punktā noteikto uzteikuma
termiņu, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv citi būtiski iemesli, kas
neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja jebkurā Līguma izpildes stadijā
noskaidrojas, ka Pilnvarotā persona nav spējīga izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā
vai kādā to daļā.
X. Konfidencialitāte

10.1. Puses apņemas ievērot Līguma izpildes gaitā iegūto datu konfidencialitāti un neizpaust
šādu informāciju trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumus. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz jebkuru informāciju
neatkarīgi no informācijas nodošanas un saņemšanas veida, laika un vietas. Šajā punktā
minētā konfidencialitātes saistība ir beztermiņa.
10.2. Puses garantē, ka:
10.2.1. datu apstrāde, tostarp ieguve, izmantošana, nosūtīšana, uzglabāšana, tiks veikta saskaņā ar
datu aizsardzības jomā piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
10.2.2. ir informētas par personas datu apstrādes mērķiem un iegūs datus tikai atbilstoši
paredzētajam datu apstrādes mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;
10.2.3. tiks nodrošināta obligāto tehnisko un organizatorisko prasību ievērošana datu apstrādē;
10.2.4. iegūtie dati pēc pieprasījuma būs pieejami datu subjektam. Datu valsts inspekcijai un citām
iestādēm atbilstoši to kompetencei.
XI. Noslēguma jautājumi
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11.1. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus Līgumus, kā arī līdz
šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā Līguma deleģētā pārvaldes
uzdevuma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām
personām.
11.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ
Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir
pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
11.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
vienpusējai izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir spēkā esoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.
11.4. Līguma noteikumu izpildes kontrolei:
11.4.1. Pilnvarotās personas pārstāvis ir biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālais darbinieks
Uldis Saukums, tālr. 27699471 e-pasts: uldis.saukums@redcross.lv.
11.4.2. Pašvaldības pārstāvis ir Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais
dienests” vadītāja Dina Romanovska, tālr. 63921800, dina.romanovska@bauska.lv.
11.4.3. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros, viens eksemplārs Pašvaldībai,
otrs eksemplārs Pilnvarotajai personai.
PAŠVALDĪBA:
Bauskas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009116223
adrese: Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901

PILNVAROTĀ PERSONA:
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Reģ.Nr.40008002279
juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga
LV-1001

Bauskas
novada
priekšsēdētāja vietnieks

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
ģenerālsekretārs

_________________
Aivars Mačeks

domes

_________________
Uldis Līkops

6
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4>

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 30.septembrī

Nr. 234 (prot. Nr.5, 102.p.)

Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 6.septembrī saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais
Krusts” (turpmāk – biedrība) iesniegums (reģistrēta ar Nr.BNA/2021/10-1/2847/J), kurā izteikts
lūgums nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Dārza iela 12B, Bauskā.
Bauskas novada dome, izskatot iesniegumu kopsakarībā ar pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un normatīvajiem aktiem, konstatēja:
nekustamais īpašums Dārza iela 12B, Bauskā pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā
ar Zemgales rajona tiesas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000560773;
nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes vienība 2102 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
40010040206 un ēka ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 002;
ēkas sākotnēja bilances vērtība ir 3 229,92 euro, nolietojuma vērtība 3 229,92 euro, atlikusī
bilances vērtība 0,00 euro.
Nekustamais īpašums biedrībai nepieciešams, lai aprīkotu telpas darbiniekiem, kuri
nodrošinās aprūpe mājās pakalpojumu Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā
arī materiāltehnisko līdzekļu un inventāra uzglabāšanai.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība
aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas biedrības komiteja ar nodaļām pilsētās.
Biedrības darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas
palīdzības sniegšana, katram cilvēkam, kuram tāda nepieciešama.
Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1.punktam publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā atvasināta
publiska persona var nodot sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam. Saskaņā
ar šā panta trešo daļu, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu, kurā norāda: bezatlīdzības lietošanā nododamās mantas apjomu, bilances vērtību,
stāvokli un aprakstu; nodošanas nepieciešamību un lietderību; lietošanas mērķi un termiņu;
gadījumus, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; noteikumus, lai nodrošinātu attiecīgās mantas
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Šā paša panta trešajā prim daļā noteikts, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta
bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, sedz ar to saistītos izdevumus.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta piekto daļu lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr ir
spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts, nosaka, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
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Pastāvot šādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem Bauskas novada pašvaldība
uzskata par lietderīgu nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu- ēku Dārza iela
12B, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 002 ES atbalsta programmu (pārtikas un
higiēnas paku izdale), veselības veicināšanas (veselības istabas) pakalpojuma nodrošināšanai un
pašvaldības deleģētā uzdevuma “aprūpe mājās” organizēšanai un nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1punktu, 5.panta trešo, trešo prim un piekto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas
Nr.40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, nekustamā īpašuma
Dārza iela 12B, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 004 0211, ēku ar kadastra
apzīmējumu 4001 004 0102 002.
2.
Noteikt līguma par ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā darbības termiņu no 2021.gada
1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskajai
nodaļai sagatavot lēmuma 2.punktā minētā līguma projektu, paredzot tajā šādus
nosacījumus:
3.1. ēka tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ES atbalsta programmu (pārtikas un higiēnas paku
izdale), veselības veicināšanas (veselības istabas) pakalpojuma nodrošināšanai un
pašvaldības deleģētā uzdevuma “aprūpe mājās” organizēšanai un nodrošināšanai;
3.2. ēku pēc līguma darbības termiņa beigām var nodot bezatlīdzības lietošanā atkārtoti, ja tā
tiek lietota atbilstoši līguma noteiktajam mērķim, t.i., ES atbalsta programmu (pārtikas un
higiēnas paku izdale), veselības veicināšanas (veselības istabas) pakalpojuma
nodrošināšanai un pašvaldības deleģētā uzdevuma “aprūpe mājās” organizēšanai un
nodrošināšanai;
3.3. biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts” ēka jāapdrošina uz visu līguma darbības termiņu par
labu Bauskas novada pašvaldībai pret tādiem pašiem riskiem, pret kādiem apdrošināti citi
pašvaldības nekustamie īpašumi;
3.4. biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sedz izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem,
kā arī citus izdevumus, kādi var rasties ar nekustamā īpašuma lietošanu;
3.5. līgums tiek izbeigts un ēka nododama atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai, ja:
3.5.1. ēka netiek izmantota lēmumā paredzētajam mērķim vai neatbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
3.5.2. biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
3.5.3. ja neparedzētu apstākļu dēļ ēka nepieciešama Bauskas novada pašvaldībai;
3.6. Nodrošināt biedrībai “Bauskas Invalīdu biedrība” telpas lietošanu, par kuru noslēgts
patapinājuma līgums Nr.1-18/23 līdz 2023.gada 30.aprīlim.
4.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši normatīvo aktu prasībām
organizēt bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu pieņemšanas un nodošanas
procedūru.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
1.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks

2
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

3
Šis dokuments ir 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 30.septembrī

Nr. 236 (prot. Nr.5, 103.p.)

Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par
kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts””
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 15.oktobra vēstulē izteica priekšlikumu
noslēgt līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma deleģēšanu un vispārēja tipa pansionāta
“Derpele” nodošanu biedrībai saistībā ar aprūpes iestādes izveidošanu nekustamā īpašumā
“Anckaiši 5” un “Anckaiši 4” Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.
Bauskas novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, nosakot noslēgt deleģēšanas līgumu par sociālā
pakalpojuma – ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām –
nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem ar 2020.gada 1.maiju.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020.gada 27. februāra lēmumu “Par kustamās mantas
un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”,
kurā tika veikti grozījumi 2021.gada 27.maijā, biedrībai tika noteikts līdz 2021.gada
30.septembrim nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus
pansionāta struktūrvienībā Slimnīcas ielā 4, Bauskā Bauskas nov. un šajā termiņā par saviem
līdzekļiem pansionāta klientus pārvietot uz telpām nekustamā īpašumā “Anckaiši 5” Garozā,
Mežotnes pag., Bauskas nov.
Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 23.septembrī saņemta biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” vēstule Nr. 01.1-7/233 “Par līguma termiņa pagarinājumu”, kurā norādīts, ka lifta
uzstādīšanas process nekustamā īpašumā “Anckaiši 5” Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. ir
aizkavējušies un klientu pārcelšana uz jaunām telpām būs iespējama līdz 2021.gada beigām.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, piekto daļu un sesto daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par kustamās mantas un
nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”” šādu
grozījumu:
aizstāt 2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2021.gada 30.sepmtembrim” ar skaitļiem un vārdiem
“2021.gada 1.decembrim”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Mačeks
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