Bauskas rajona padome
Lēmums
2009.gada 2.aprīlī

(prot. Nr.__ __. p.)

Par grozījumiem Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānā

Pamatojoties uz 2008.gada 19.jūnija likuma „Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums” 5.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.73 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība”
17.punktu;
ņemot vērā ar Bauskas rajona vietējo pašvaldību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas,
Kultūras ministrijas un citu valsts institūciju atbildīgajām amatpersonām konsultāciju rezultātus, kā arī to
izteiktos priekšlikumus un ieteikumus;
ievērojot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 26.janvāra atzinumu Nr.2.106/436:
1. Grozīt Bauskas rajona padomes 2008.gada 23.decembrī apstiprināto Bauskas rajona pašvaldības
reorganizācijas plānu pašvaldības reorganizācijas plānu, izsakot tā atsevišķus pielikumus jaunā redakcijā:
1.1. Apstiprināt 1.pielikumu „Bauskas rajona pašvaldības institūcijas” jaunā redakcijā.
1.2. Apstiprināt 2.pielikumu „Bauskas rajona pašvaldības nekustamie īpašumi” jaunā redakcijā.
1.3. Apstiprināt 3.pielikumu „Bauskas rajona pašvaldības saistības” jaunā redakcijā.
2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Bauskas rajona padomes 2008.gada 23.decembra
lēmuma „Par reorganizācijas plāna apstiprināšanu” 2.punktu.
Pielikumā: 1. Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 1.pielikums jaunā
redakcijā uz 6 lapām.
2. Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 2.pielikums jaunā
redakcijā uz 5 lapām.
3. Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 3.pielikums jaunā
redakcijā uz 19 lapām.

Padomes priekšsēdētājs

A.Okmanis

Jautājums izskatīts Attīstības komitejas 12.03.2009. un Finanšu komitejas 19.03.2009. sēdēs
Lēmuma projektu sagatavoja galvenais speciālists juridiskajos jautājumos M.Mākulēns
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1.pielikums
Bauskas rajona padomes 23.12.2008. lēmumam
„Par Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna apstiprināšanu” (prot.Nr.11 8.p.)

Bauskas rajona pašvaldības institūcijas
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Bauskas novads
2. Iecavas novads
3. Rundāles novads
4. Vecumnieku novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība: Bauskas novada dome
Konstatējošā daļa
1
2
3
4
5

Nr.p.
k.
1.

institūcijas veids
(iestāde,
struktūrvienība,
kapitālsabiedrība,
cits)
iestāde

nosaukums,
reģistrācijas numurs,
atrašanās vieta
(adrese)
Bauskas rajona Bērnu
un jauniešu centrs

kompetence

izglītība

finansējuma apjoms un
avots
rajona pašvaldības
budžetā 2008.gadā
Kopā: 113 864, t.sk.
valsts budžeta (turpmāk –
VB) mērķdotācija
61 333,

90000033231,
Kalna iela 14, Bauska,
LV-3901

cita būtiska informācija

1. Iestādē darbojas 24 interešu izglītības pulciņi,
no tiem: 1- Bauskas 1.vsk., 1 -Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS bērnu
ciematā, 1-Bauskas pils. daudzfunkc. rehabil.
centrā „Ābele”.

dotācija no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fona (turpmāk – PFIF)
50 115,
maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
2 416

2. Iestādes grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas
rajona padomes centralizētā grāmatvedība, tās
darba nodrošināšanas izmaksas tiek paredzētas
Bauskas rajona padomes budžetā.

Kopā: 272 214, t.sk.

1. Treniņgrupas darbojas šādās vietās: Bauskā-

6
kad plāno
nodot
(datums)

Lēmumu daļa
7
kurai vietējai
pašvaldībai vai
plānošanas
reģionam nodod

31.08.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

30.12.2009.

Bauskas novada

8
institūcijas,
kuras izbeidz
savu darbību
(datums)
-

2.

iestāde

Bauskas Bērnu

izglītība

2

jaunatnes sporta skola
VB dotācija pedagogu
algām
188 108

90000033176,
Uzvaras iela 4, Bauska,
LV-3901

dotācija no PFIF
71 934
pārējās dotācijas
6 537
maksas pakalpojumi
u.c. pašu ieņēmumi
5 635

3.

iestāde

Zālītes speciālā
internātpamatskola

izglītība

Kopā: 609 039, t.sk.
mērķdotācija no VB
595 483

90000057140,
„Brīviņi”, Iecavas
novads, Bauskas rajons,
LV-3913

maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
6 507

35, Brunavā-1, Gailīšos-1; Mežotnē-5; Rundālē2; Skaistkalnē-2; Stelpē-1; Vecumniekos-14,
Vecsaulē -1.

pašvaldībai
ar nosacījumu, ka
Bauskas rajona Bērnu
un jaunatnes sporta
skolu izveido kā
kopīgu iestādi savstarpēji
vienojoties tām
novadu pašvaldībām,
kas līdz 30.10.2009.
pieņēmušas lēmumu
par kopīgas iestādes
izveidošanu

2. 24.11.2007. Nomas līgums ar Bauskas pilsētas
domi par ēkas Uzvaras ielā 4 nomu skolas
administrācijas izvietošanai.
3. Iestādes grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas
rajona padomes centralizētā grāmatvedība, tās
darba nodrošināšanas izmaksas tiek paredzētas
Bauskas rajona padomes budžetā.

1. 29.08.1995. (papildus vien. 28.05.2008.)
līgums ar Juri Brīviņu, dzīv. Istingtonā, Ontario,
Kanādā, par „Brīviņu” ēkas un
8 ha teritorijas nomu skolas vajadzībām līdz
31.10.2013.

31.08.2009.

Iecavas novada
pašvaldībai

31.08.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

-

2. Iestādes valdījumā - zeme 0.673 ha, skolas
ēka, noliktava - atrodas adresē
Upes iela 8, Zālīte, Iecavas novads.

Izglītības inovācijas fonda
finansējums projektam
2 000
Vides aizsardzības fonda
finansējums projektam
4 000
ziedojumi
1 049
4.

iestāde

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
90000056997, p/n
Uzvara, Gailīšu pagasts,
Bauskas rajons,
LV-3931

izglītība

Kopā: 567880, t.sk.
mērķdotācija no VB
565 100
maksas pakalpojumi
u.c. pašu ieņēmumi
2 780

1. 30.06.2008. Zemesgabala nomas līgums ar
A.Stīveru par nekustamā īpašuma ''Ausekļi'' daļu
(0.16 ha) Gailīšu pag. būves "Sūkņu māja"
uzturēšanai līdz 29.06.2018.
2. 06.03.2008. patapinājuma līgums
Nr.222-398/2008/VVBIS ar VA "Kultūras
informācijas sistēmas" par datortehnikas
bezatlīdzības lietošanu līdz 30.12.2010.
3. 13.04.2006. patapinājuma līgums
Nr.1-38/291 ar Izglītības un zinātnes ministriju
par datortehnikas bezatlīdzības lietošanu līdz
31.12.2011.
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5.

iestāde

Mežotnes
internātvidusskola

izglītība

mērķdotācija no VB
513 739

90000100316,
"Garoza", p/n
Strēlnieki, Mežotnes
pagasts, Bauskas rajons,
LV-3926

6.

7.

iestāde

iestāde

Iestāde sniedz siltumapgādes pakalpojumus
Mežotnes pagasta „Garozas” ciema
iedzīvotājiem.

31.08.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

1. 13.04.2006.līgums Nr.1.-18/288 ar Izglītības
un zinātnes ministriju par datortehnikas
bezatlīdzības lietošanu līdz 31.12.2011.;

31.08.2009.

Iecavas novada
pašvaldībai

-

30.12.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

-

maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
16 000

Iecavas
internātpamatskola
90000047369,
Skolas iela 19, Iecavas
novads, Bauskas rajons,
LV-3913

izglītība

Bauskas rajona Bērnu
nams-patversme
„Annele”

sociālā
aizsardzība

90000047138,
Dārza iela 24/1,
Bauska, LV-3901

Kopā: 529 739, t.sk.

Kopā: 795 003, t.sk.
mērķdotācija no VB
782 127
maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
12 443
ziedojumi
433

Kopā: 187 510, t.sk.
dotācija no PFIF
181 499
maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
3 501
ziedojumi
2510

2. 06.03.2008.patapinājuma
līg.Nr.222-389/2008/VVBIS ar VA "Kultūras
informācijas sistēmas" par datortehnikas
bezatlīdzības lietošanu līdz 30.12.2010.

Iestādes grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas
rajona padomes centralizētā grāmatvedība, tās
darba nodrošināšanas izmaksas tiek paredzētas
Bauskas rajona padomes budžetā.

ar nosacījumu, ka
Bauskas rajona bērnu
namu - patversmi
izveido kā kopīgu
iestādi - savstarpēji
vienojoties tām
novadu pašvaldībām,
kas līdz 30.10.2009.
pieņēmušas lēmumu
par kopīgas iestādes
izveidošanu
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8.

iestāde

Bauskas rajona
Tūrisma informācijas
centrs

ekonomiskā
darbība

Kopā: 43 052, t.sk.
dotācija no PFIF
30 155

90002066449,
Rātslaukums 1, Bauska,
LV-3901

maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
12 897

1. 02.01.2006. līgums ar Bauskas pilsētas domi
par telpu nomu. Katru gadu tiek noslēgta
papildus vienošanās par termiņa pagarinājumu.

30.12.2009.

iestāde

Bauskas pils muzejs

kultūra,
atpūta

90000045599,Pilskalns,
Bauska, LV-3901

Kopā: 155 730, t.sk.
dotācija no PFIF
116 760
Valsts kultūrkapitāla
fonda, Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijas, Muzeju valsts
pārvaldes u.c. finansējums
projektu īstenošanai
17 769
maksas pakalpojumi
u.c. pašu ieņēmumi
21 191

1. 01.10.2007. Līgums Nr.227.2.1.52/2007/ERAF/NMKK ar VA „Kultūras
informācijas sistēmas” par digitālā fotoaparāta
un datortehnikas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā līdz 01.12.2012.

-

ar nosacījumu, ka
Bauskas rajona
Tūrisma informācijas
centru izveido kā
kopīgu iestādi savstarpēji
vienojoties tām
novadu pašvaldībām,
kas līdz 30.10.2009.
pieņēmušas lēmumu
par kopīgas iestādes
izveidošanu

2. 14.12.2001.Sadarbības līgums Nr. TIC 18 ar
Latvijas Tūrisma attīstības aģentūru, ar kuru
datortehnika tiek nodota TIC beztermiņa
lietošanā.
3. Iestādes grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas
rajona padomes centralizētā grāmatvedība, tās
darba nodrošināšanas izmaksas tiek paredzētas
Bauskas rajona padomes budžetā.

9.

Bauskas novada
pašvaldībai

30.12.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

-

30.12.2009.

Bauskas novada
pašvaldībai

-

2. 01.02.2007. Īres līgums par telpas izīrēšanu
uz nenoteiktu laiku Tūrisma attīstības valsts
aģentūrai.
3. Iestādes grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas
rajona padomes centralizētā grāmatvedība, tās
darba nodrošināšanas izmaksas tiek paredzētas
Bauskas rajona padomes budžetā.

ziedojumi 10

10.

iestāde

Bauskas rajona
padome
90000035961,
Uzvaras iela 1,
Katoļu iela 3 un
Pilskalna iela 26,
Bauska
LV-3901

rajona
pašvaldības
administrācija,
t.sk. būvniecības
tiesiskuma
nodrošināšana;
sakari/Bauskas
rajona vienotā

Kopā: 2 286 766, t.sk.
dotācija no PFIF
1 418 584
maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
162 850

1. Privatizācijas fonda aizdevums Bauskas rajona
pašvaldību kopīgai iestādei „Bauskas rajona
sabiedrisko pakalpojumu regulators” Ls 1 000
ar atdošanas termiņu līdz 31.12.2008.
2. 20.02.2007. patapinājuma līgums
Nr.07/1-19.2/15 ar Zemgales plānošanas reģionu
par vizuālās prezentācijas tehnikas lietošanu līdz
29.12.2011.
3. Līgumi par administratīvo ēku Uzvaras ielā 1

ar nosacījumu, ka
uz rajona pašvaldības
administrācijas bāzes,
šā punkta 3.ailē
minētās kompetences
īstenošanai,
5

TIT uzturēšana;
izglītība,
sports

INTERREG projekta
finansējums
111 362
ERAF projekta
finansējums
133 119
GRUNDVIG programmas
projektu finansējums
6 043
Leonardo da Vinci
programmas projektu
finansējums
11 879
ESF projektu finansējums
10 472
RAPLM dotācija
30 000
EK EMANZIPAR
projekta finansējums
5 687
dotācija no VB
39 205
mērķdotācija
7 445
pārējās dotācijas
120
ĀM finansējums sporta
bāzes rekonstrukcijai
350 000

un Katoļu ielā 3 telpu iznomāšanu valsts
iestādēm un komercstruktūrām.
4. 30.12.1999. zemes nomas līgums ar Bauskas
Svētā Georgija pareizticīgo draudzi uz
nenoteiktu laiku par zemes nomu Uzvaras ielā
3A (garāžu zeme).
5. Administratīvo ēku Uzvaras ielā 1 (Bauskā),
Katoļu ielā 3 (Bauskā) un garāžu Uzvaras ielā
3A (Bauskā) pārraudzība, uzturēšana un
apsaimniekošana.
6. 22.02.2008. zemes nomas līgums ar Bauskas
pilsētas domi par zemesgabala Pilskalna iela 26,
Bauskā nomu līdz 21.02.2018.
7. 01.04.2008. zemes nomas līgums ar R.Gruzdu
par zemesgabala Lauku ielā 11, Bauskā nomu
līdz 31.03.2018.
8. 25.03.2008. zemes nomas līgums ar E.Jušku
par zemesgabala Pilskalna ielā 28a, Bauskā
nomu līdz 24.03.2018.
9. 09.08.2002. zemes nomas līgums ar Ā.Balceri
par zemesgabala Sporta ielā 18, Bauskā nomu
līdz 31.12.2011.
10. 21.08.2008. Sadarbības līgums ar
Aizsardzības ministriju par Bauskas rajona
pašvaldības sporta bāzes atklāto laukumu
turpmāko izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku
un jaunsargu vajadzībām.
11. 03.07.2006. nedzīvojamās telpas īres līgums
par nedzīvojamās telpas (15.1 m²) Pilskalnā 26,
Bauskā izīrēšanu Invalīdu sporta un
rehabilitācijas biedrībai „Bauska” līdz
31.12.2016.
12. Struktūrvienība - Bauskas rajona Būvvalde
veic Bārbeles, Brunavas, Ceraukstes, Codes,
Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Rundāles,
Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Vecsaules,
Vecumnieku un Viesturu pagastu pašvaldību un
Iecavas novada pašvaldības Bauskas rajona
pašvaldībai deleģēto ar būvniecības pārzināšanu
un kontroli saistīto funkciju izpildi.
13. 18.09.2006. Līgums Nr.2-05/92 ar RAPLM
par datortehnikas un standartprogrammatūras
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Pašvaldību
IT kompetences centram līdz 17.09.2011.
14. 18.01.2007. Sadarbības līgums Nr.2-05/06 ar
RAPLM par kopēju sadarbību pašvaldības IT
kompetences centra izveidē, uzturēšanā un
attīstībā līdz 30.04.2012.
15. Koncesijas līgums par Bauskas rajona
vienoto informācijas tīklu

savstarpēji
vienojoties novadu
pašvaldībām, tiek
izveidota
novadu pašvaldību
kopīga iestāde.
Šo iestādi izveido tās
novadu pašvaldības,
kas līdz 30.10.2009.
pieņēmušas lēmumu
par kopīgas iestādes
izveidošanu.
Izveidotās kopīgās
iestādes darbības
nodrošināšanai
nošķirami un
izmantojami rajona
pašvaldības
administrācijas
struktūrvienību:
Bauskas rajona
Būvvaldes, Izglītības
pārvaldes, Pašvaldību
IT kompetences
centra un Sporta
nodaļas
materiāltehniskie
(mēbeles,
datortehnika u.c.
aprīkojums) un
personāla resursi.
Kopīgā iestāde pārzin
un koordinē
koncesijas resursu Bauskas rajona
vienotā informācijas
tīkla
uzturēšanas,
atjaunošanas,
paplašināšanas un
modernizācijas
jautājumus.
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ar SIA „Komerccentrs Dati grupa” līdz
19.05.2024.

11.

kapitālsabiedrība

SIA „Piebalgas”

-

-

Pamatkapitāls Ls 560 000
(560 kapitāla daļas ar 1 daļas vērtību 1 000 Ls),
t.sk. A/s „Lindeks” Ls 347 000
(347 kapitāla daļas jeb 61.96%),
Bauskas rajona padome Ls 213 000
(213 kapitāla daļas jeb 38.04%).

-

-

-

-

01.07.2009.

pārvadājumi ar
taksometriem

-

-

-

-

01.07.2009.

vēlēšanu
nodrošināšana

-

-

-

-

30.12.2009.

politiski
represēto
personu
jautājumi

-

-

40003199078,
„Piebalgas”,
Vecumnieku pagasts,
Bauskas rajons,
LV-3933
12.

13.

14.

15.

komisija

komisija

komisija

komisija

Rajona pašvaldības
īpašuma objektu
privatizācijas komisija
Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
Licencēšanas komisija
atļauju izsniegšanai
pasažieru
komercpārvadājumiem
Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
Rajona vēlēšanu
komisija
90000538568,
Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
Politiski represēto
personu lietu
izskatīšanas komisija

30.12.2009.

Vecumnieku novada
pašvaldībai

-

īpašuma
privatizācija

-

-

01.07.2009.

Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
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16.

komisija

Pedagoģiski
medicīniskā komisija

izglītība

-

-

-

-

01.07.2009.

-

-

-

01.07.2009.

-

-

-

01.07.2009.

Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
17.

18.

padome

padome

Sporta lietu
sabiedriskā padome
Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901
Bauskas rajona
konsultatīvā kultūras
padome

sports

kultūra

Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901

-

Apstiprināts ar Bauskas rajona padomes 2008.gada 23.decembra lēmumu (prot. Nr.11 8.p.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bauskas rajona padomes 2009.gada 2.aprīļa lēmumu (prot. Nr. __ __ p.)

Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs

__________________________
/A.Okmanis/

_______________________
/datums/
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2.pielikums
Bauskas rajona padomes 23.12.2008. lēmumam
„Par Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna apstiprināšanu” (prot.Nr.11 8.p.)

Bauskas rajona pašvaldības nekustamie īpašumi
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Bauskas novads
2. Iecavas novads
3. Rundāles novads
4. Vecumnieku novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība: Bauskas novada dome
Konstatējošā daļa

Nr.
p. k.

1.

Lēmumu daļa

1

2

3

4

5

nekustamie īpašumi
(zeme, ēkas un tamlīdzīgi),
adrese, kadastra numurs

Kādam mērķim izmanto
(iestādei, struktūrvienībai, citai institūcijai, cits
gadījums)

reģistrēts (reģistrācijas datums un
nodalījuma numurs)
vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

kurai vietējai pašvaldībai nodod

kad plāno
nodot

Zeme 0.418 ha
Uzvaras iela 1, Bauska
kad. Nr. 4001 001 0056
Būve: administratīvā ēka
kad. Nr.4001 001 0056 001

izmanto rajona pašvaldības administrācijas
vajadzībām
(daļēji iznomāts valsts institūcijām)

29.06.1999.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.667

2.

Ēku nekustamais īpašums
Uzvaras ielā 3A, Bauska
Būve: garāža
kad. Nr.4001 001 0011 011

izmanto rajona pašvaldības administrācijas
vajadzībām

09.12.2008.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 9507

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

3.

Zeme 0.745 ha
Stacijas iela 5, Bauska
kad. Nr.4001 007 0045

nodots Bauskas domei 26.04.2006
nav pārreģistrēts zemesgrāmatā

14.08.2000.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.860

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

apgrūtinājumi:
1) ēkas pagraba stāva telpā iekārtota un arī
turpmāk saglabājama Bauskas rajona TIT
serveru telpa;
2) uz ēkas jumta izvietotas un arī turpmāk
saglabājamas Bauskas rajona TIT antenas,
kā arī valsts institūcijām piederošas
apraides antenas

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

ar nosacījumiem, ka:
1) nekustamo īpašumu nodod valdījumā vai
lietošanā novadu kopīgajai iestādei, ko,
savstarpēji vienojoties izveidojušas tās novadu
pašvaldības, kas līdz 30.10.2009. pieņēmušas
lēmumu par kopīgas iestādes izveidošanu;
2) Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām,
ar mērķi nodrošināt sabiedriskā transporta
funkcijas izpildi, bez atlīdzības nododams
tehniskais nodrošinājums (dators, mēbeles u.c.
nepieciešamais inventārs darba vietas
aprīkošanai), kā arī iznomājama atbilstoša
nedzīvojamo telpu platība.
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Būve: dzīvojamā ēka
kad. Nr.4001 007 0045 001
4.

Zeme 1.138 ha
Stacijas ielā 7, Bauska
kad. Nr.4001 007 0056
Būve: dzīvojamā māja
kad. Nr.4001 007 0056 001

dzīvojamā māja

03.10.2000.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.886

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

5.

Zeme 0.067 ha
Katoļu iela 3, Bauska
kad. Nr.4001 003 0109
Būve: administratīvā ēka
kad. Nr.4001 003 0109 001

izmanto Izglītības pārvaldes un Pašvaldību IT
kompetences centra vajadzībām
(daļēji iznomāts valsts institūcijām)

01.12.2005.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0014 5957

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

Zeme 0.067 ha
Telekomunikāciju tornis
Ceraukstes pagasts
kad. Nr.4050 009 0310
Būve: Telekomunikāciju tornis
kad. Nr.4050 009 0310 001

izmanto Bauskas rajona TIT (teritoriālais
informatīvais tīkls) darbības nodrošināšanai

29.12.2008.
Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 9555

Bauskas novada pašvaldībai

Zeme 0.764 ha
Dārza iela 24/1, Bauska
kad. Nr.4001 004 0183
Būve: Bērnu nams
kad. Nr.4001 004 0183 001
Būve: Noliktava
kad. Nr.4001 004 0183 002

izmanto iestādes
„Bauskas rajona Bērnu nams-patversme „Annele””
vajadzībām

29.03.2001.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.947

Bauskas novada pašvaldībai

8.

Zeme 3.183 ha
Bauskas pils, Bauska
kad. Nr.4001 003 0138
Būve: Pils jaunā daļa
kad. Nr.4001 003 0138 001
Būve: Pils drupas
kad. Nr.4001 003 0138 002
Būve: Pils vaļņi un bastioni
kad. Nr.4001 003 0138 003

izmanto iestādes „Bauskas pils muzejs” vajadzībām

08.01.2007.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0022 8538

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

9.

Zeme 0.06 ha
Kalna iela 14a, Bauska

izmanto iestādes „Bauskas rajona Bērnu un
jauniešu centrs” vajadzībām

05.01.2009.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

6.

7.

ar nosacījumu, ka nekustamo īpašumu nodod
valdījumā vai lietošanā novadu kopīgajai
iestādei, ko, savstarpēji vienojoties
izveidojušas tās novadu pašvaldības, kas līdz
30.10.2009. pieņēmušas lēmumu par kopīgas
iestādes izveidošanu
30.12.2009.

ar nosacījumu, ka nekustamo īpašumu nodod
valdījumā vai lietošanā novadu kopīgajai
iestādei, ko, savstarpēji vienojoties
izveidojušas tās novadu pašvaldības, kas līdz
30.10.2009. pieņēmušas lēmumu par kopīgas
iestādes izveidošanu
30.10.2009.

ar nosacījumu, ka nekustamo īpašumu nodod
valdījumā vai lietošanā novadu kopīgajai
iestādei, ko, savstarpēji vienojoties
izveidojušas tās novadu pašvaldības, kas līdz
30.10.2009. pieņēmušas lēmumu par kopīgas
iestādes izveidošanu
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kad. Nr.4001 003 0016
Būve: Bērnu un jauniešu centrs
kad. Nr.4001 003 0016 001

nodalījums Nr.49

10.

Zeme 0.022 ha
Baznīcas iela 17, Bauska
kad. Nr.4001 003 0187
Būve: Mūzikas skolas jaunbūve
kad. Nr.4001 003 0050 006

nepabeigta jaunceltne
netiek izmantota

nav uzsākts reģistrācijas process

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

11.

Ēku nekustamais īpašums
Pilskalna iela 26, Bauska
Būve: Administratīvā ēka
kad. Nr.4001 001 0216 010
Būve: Tribīnes
kad. Nr.4001 001 0216 001
Būve: Tribīnes
kad. Nr.4001 001 0216 009
Būve: Katlumāja
kad. Nr.4001 001 0157 004
Būve: Garāžas
kad. Nr.4001 001 0216 008
Būve: Garāža
kad. Nr.4001 001 0216 003
Būve: Tiesneša māja
kad. Nr.4001 001 0157 003
Būve: Skrejceļš
kad. Nr.4001 001 0216 011
Būve: Futbola laukums
kad. Nr.4001 001 0216 012
Būve: Vieglatlētikas sektori
kad. Nr. 4001 001 0216 013
Būve: Volejbola laukums
kad. Nr.4001 001 0216 014
Būve: Basketbola laukums
kad. Nr.4001 001 0216 015
Būve: Handbola laukums
kad. Nr.4001 001 0216 016
Būve: Tenisa laukums
kad. Nr.4001 001 0216 017

izmanto iestādes „ Bauskas bērnu jaunatnes sporta
skola” vajadzībām, tiek rīkoti jaunatnes un
pieaugušo sporta pasākumi

30.05.2008.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0043 5458

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

Zeme 0.576 ha
Anckaiši 4, Mežotnes pagasts
kad. Nr.4072 001 0251
Būve: Katlu māja
kad. Nr.4072 001 0014 004
Zeme 0.247 ha

izmanto iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
vajadzībām, iedzīvotājiem tiek sniegti apkures
pakalpojumi

28.04.2008.
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0043 2499

Bauskas novada pašvaldībai

12.

ar nosacījumu, ka nekustamo īpašumu nodod
valdījumā vai lietošanā novadu kopīgajai
iestādei, ko, savstarpēji vienojoties
izveidojušas tās novadu pašvaldības, kas līdz
30.10.2009. pieņēmušas lēmumu par kopīgas
iestādes izveidošanu

31.08.2009.
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kad. Nr.4072 001 0252
Būve: Angārs
kad. Nr.4072 001 0014 008

13.

Zeme 3.89 ha
izmanto iestādes „Mežotnes internātvidusskola”
Anckaiši 5, Mežotnes pagasts
vajadzībām,
kad. Nr.4072 001 0024
viena dienesta viesnīca netiek izmantota
Būve: Dienesta viesnīca
kad. Nr.4072 001 0024 001
Būve: Dienesta viesnīca
kad. Nr.4072 001 0024 002
Būve: Mācību administratīvais korpuss
kad. Nr.4072 001 0024 003

20.05.2008.
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.160

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

14.

Zeme 0.316 ha
Anckaiši 6, Mežotnes pagasts
kad. Nr.4072 001 0253
Būve: Mehāniskās darbnīcas
kad. Nr.4072 001 0014 005

netiek izmantots

28.04.2008.
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0043 2526

atsavināšana pārdodot izsolē
MK 2008.gada 2.decembra rīkojums Nr.754

31.08.2009.

15.

Ēku nekustamais īpašums
Pamūšas skolas sūkņu māja
Būve: Sūkņu māja
Gailīšu pagasts
kad. Nr.4060 003 0019 008

izmanto iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” vajadzībām,
iedzīvotājiem tiek sniegti ūdens piegādes
pakalpojumi,
zemes nomas līgums ar Andi Stīveru

19.11.2008.
Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 8202

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

16.

Zeme 2.64 ha
Pamūšas skola, Gailīšu pagasts
kad. Nr.4060 003 0021
Būve: Skola
kad. Nr.4060 003 0021 001
Būve: Darbnīca
kad. Nr.4060 003 0021 002
Būve: Skola
kad. Nr.4060 003 0021 004
Būve: Sūkņu stacija
kad. Nr.4060 003 0021 007
Būve: Skola
kad. Nr.4060 003 0021 015
Būve: Garāža
kad. Nr.4060 003 0021 016
Būve: Katlu māja
kad. Nr.4060 003 0021 017

izmanto iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” vajadzībām,
iedzīvotājiem tiek sniegti apkures, ūdens piegādes
un kanalizācijas pakalpojumi

09.12.2008.
Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 9507

Bauskas novada pašvaldībai

31.08.2009.

ja atsavināšana nesekmīga, tad nodod
Bauskas novada pašvaldībai
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17.

18.

19.

20.

21.

Zeme 2.517 ha
Skolas iela 19, Iecava
kad. Nr.4064 010 2644
Būve: Skola
kad. Nr.4064 010 2644 001
Būve: Siltummezgls
kad. Nr.4064 010 2644 007
Zeme 1.032 ha
Skolas iela 21, Iecava
kad. Nr.4064 010 2645
Būve: Internāts
kad. Nr.4064 010 2645 001
Būve: Veļas mazgātava
kad. Nr.4064 010 2645 002
Būve: Sūkņu māja
kad. Nr.4064 010 2645 004
Būve: Garāža
kad. Nr.4064 010 2645 008
Zeme 0.673 ha
Upes iela 8, Zālīte, Iecavas novads
kad. Nr.4064 006 0120
Būve: Skolas ēka
kad. Nr.4064 006 0120 001
Būve: Noliktava
kad. Nr.4064 006 0120 002
Ēku nekustamais īpašums
„Strauta Brīviņi”, Zālīte
Iecavas novads
Būve: Dzīvojamā māja
kad. Nr.4064 009 0016 002
Zeme 0.083 ha
Plūdoņa iela 12, Bauska
kad. Nr.4001 003 0115

Būve: Garāža Nr.583
Garāžu īpašnieku kooperatīvajā
sabiedrībā „Dzirkstele”
Bērzu iela 22, Bauskā

izmanto iestādes „Iecavas internātpamatskola”
vajadzībām

09.12.2008.
Iecavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 9445

Iecavas novada pašvaldībai

31.08.2009.

izmanto iestādes „Zālītes speciālā
internātpamatskola” vajadzībām

15.04.2008.
Iecavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0001 8999

Iecavas novada pašvaldībai

31.08.2009.

izmanto iestādes „Zālītes speciālā
internātpamatskola” vajadzībām,
zemes nomas līgums ar Juri Brīviņu

11.12.2008.
Iecavas pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 9946

Iecavas novada pašvaldībai

31.08.2009.

uz zemes atrodas IK Ilgumas uzņēmuma „Reāls”
ēka

08.12.2008.
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.10000 0044 9516
privatizācijas procesā:
21.02.2008. lēmums (protokols Nr.2 5.p.);
03.03.2009. nosūtīts privatizācijas
paziņojums personai, kurai ir pirmpirkuma
tiesības (ēkas īpašniekam IK Ilgumas
uzņēmumam „Reāls”)
nav reģistrēts

ja pirmpirkuma tiesīgā persona savas
pirmpirkuma tiesības nevar izmantot vai
neizmanto, tad nodod

31.08.2009.

izmanto iestādes „Bauskas pils muzejs vajadzībām”

Bauskas novada pašvaldībai

Bauskas novada pašvaldībai

30.12.2009.

Apstiprināts ar Bauskas rajona padomes 2008.gada 23.decembra lēmumu (prot. Nr.11 8.p.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bauskas rajona padomes 2009.gada 2.aprīļa lēmumu (prot. Nr. __ __ p.)
Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs
__________________________
_______________________
/A.Okmanis/
/datums/
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3.pielikums
Bauskas rajona padomes 23.12.2008. lēmumam
„Par Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna apstiprināšanu” (prot.Nr.11 8.p.)

Bauskas rajona pašvaldības saistības
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Bauskas novads
2. Iecavas novads
3. Rundāles novads
4. Vecumnieku novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība: Bauskas novada dome

I.Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības
1.tabula

Konstatējošā daļa
1

aizņēmuma mērķis
(saskaņā ar noslēgto līgumu)

Lēmumu daļa

2

3

aizdevējs

līguma
noslēgšanas
datums

4

5

6

7

8

saistību apmērs
uz 31.12.2008.

kurai pašvaldībai/
pašvaldībām nodod

aizņēmuma
daļas parāds
31.12.2008.
(latos)

kad plāno
nodot
(datums)

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā
persona, no kuras budžeta tiks segts
saistību apmērs atbilstoši plānotajam
atmaksas grafikam līdz saistību nodošanai
(7.ailē norādītajam datumam

117 3881

Aizdevuma līguma
beigu termiņš ir
2009.gads un
saistības tiks segtas
no Bauskas rajona
pašvaldības budžeta

117 388

---

Bauskas rajona pašvaldība (pēdējais
maksājums 10.03.2009.)

Nr. p.k.

1.

ERAF projekta „Bauskas pils
iekļaušana kultūrtūrisma apritē”
īstenošanai
(Līg.Nr. P-299/2007)

Valsts kase

07.09.2007.

1

Saskaņā ar Valsts kases 19.01.2009. salīdzināšanas izziņu Nr.1.11-18.3/572 „Par pārskaitījumiem no Valsts kases sadales kontiem 2008.gadā, saņemtajiem un atmaksātajiem valsts budžeta
aizdevumiem, aizdevuma procentiem”
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3.tabula
Konstatējošā daļa

Nr.
p.k.

2

3

4

5

6

7

8

citu ilgtermiņa
saistību mērķis

dokuments, kurā noteiktas citas ilgtermiņa
saistības

dokumenta Nr.,
datums

saistību
apmērs uz
31.12.2008.

kurai pašvaldībai/
pašvaldībām nodod

pašvaldības
pārņemto
saistību apmērs

kad plāno
nodot
(datums)

pašvaldība vai publisko
tiesību juridiskā
persona, no kuras
budžeta tiks segts
saistību apmērs atbilstoši
plānotajam atmaksas
grafikam līdz saistību
nodošanai (7.ailē
norādītajam datumam)

Koncesija

Koncesijas līgums par Bauskas rajona vienoto
informācijas tīklu
ar SIA „Komerccentrs Dati grupa” līdz
19.05.2024.
Koncesijas līguma mērķis -sniegt informācijas
datu pārraides un apstrādes pakalpojumus
jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kā arī
veikt visas nepieciešamās darbības saistībā ar
koncesijas resursu atjaunošanu, modernizāciju
un paplašināšanu.

20.05.2004.

----

Bauskas novada pašvaldībai

-----

30.12.2009.

--

Koncesijas līgums „Par sabiedriskā transporta
pakalpojumu pasūtījumu Bauskas rajonā”

-

786 834
Saskaņā ar
Autotransporta
direkcijas
04.02.2009.
vēstuli
Nr.1-182/245
piešķirts
695 104

30.12.2009.

Bauskas rajona pašvaldība

1.
Bauskas rajona
vienotā
informācijas tīkla
uzturēšana,
atjaunošana ,
paplašināšana un
modernizācija

2.

Lēmumu daļa

1

Koncesijas tiesības
sniegt
sabiedriskā transporta
pakalpojumu

ar nosacījumu, ka
koncesijas resursu Bauskas rajona vienotā
informācijas tīkla
uzturēšanas, atjaunošanas,
paplašināšanas un
modernizācijas jautājumus
pārzin un koordinē
novadu pašvaldību kopīgā
iestāde, ko izveido tās
novadu pašvaldības, kas līdz
30.10.2009. pieņēmušas
lēmumu par kopīgas iestādes
izveidošanu
68 437

Zemgales plānošanas
reģionam
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2.1.

Koncesija
Tiesības sniegt
sabiedriskā transporta
pakalpojumus ar
autobusiem Bauskas
rajona sabiedriskā
transporta reģionālajā
vietējās nozīmes
maršrutu tīkla 1.lotes
maršrutos

2.2.

Koncesija
Tiesības sniegt
sabiedriskā transporta
pakalpojumus ar
autobusiem Bauskas
rajona sabiedriskā
transporta reģionālajā
vietējās nozīmes
maršrutu tīkla 2.lotes
maršrutos

Koncesijas līgums „Par sabiedriskā transporta
pakalpojumu pasūtījumu Bauskas rajonā”
ar SIA „AIPS” līdz
30.12.2020.

Nr.AIPS
15.12.2008.

---

Zemgales plānošanas
reģionam

----

30.12.2009.

Bauskas rajona pašvaldība
(valsts budžeta dotācijas)

Koncesijas līgums „Par sabiedriskā transporta
pakalpojumu pasūtījumu Bauskas rajonā”
ar SIA „AIVA auto” līdz
30.12.2020.

Nr.AIVA
15.12.2008.

---

Zemgales plānošanas
reģionam

---

30.12.2009.

Bauskas rajona pašvaldība
(valsts budžeta dotācijas)

---

---

Kopā:

---

---
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