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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Bauskā
2015.gada 17.septembrī

Nr.20

SĒDE SASAUKTA 2015.gada 17.septembrī plkst.11.45
SĒDI ATKLĀJ 2015.gada 17.septembrī plkst.11.55
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 16 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Alvis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Arnolds JĀTNIEKS
Solvita JIRGENSONE
Uldis KOLUŽS
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
Juris LANDORFS
Inita NAGŅIBEDA (no plkst.12.20)
Aleksandrs NOVICKIS
Jānis RUMBA
Mārtiņš RUŽA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Rudīte ČAKĀNE – darba dēļ
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Māra BAUVARE – Izglītības nodaļas vadītāja
2. Māra GRAUDIŅA – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas
starpnovadu padomes priekšsēdētāja
3. Lauris KĀRKLIŅŠ – datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators
4. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
5. Sarmīte OĻEHNOVIČA – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
6. Dace PEŅĶE – Mežotnes internātvidusskolas direktore
7. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
8. Jāzeps ŠIRVIS – Mežotnes internātvidusskolas pārstāvis
9. Ieva ŠOMINA – sabiedrisko attiecību speciāliste
10. Irēna VALTERE – Mežotnes internātvidusskolas pārstāve
11. Olita VULĀNE – Izglītības nodaļas metodiķe

SĒDI PROTOKOLĒ pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā „Par galvojumu
SIA „Bauskas siltums””.
2. Par grozījumu 2015.gada 26.marta lēmumā „Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības
iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei”.
3. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par parakstu apliecināšanu.
4. Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Pamūšas speciālajā
internātpamatskolā.
5. Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Mežotnes internātvidusskolā.
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
7. Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu
mēneša atalgojuma noteikšanu.
Sēde sākta plkst.11.55 sakarā ar to, ka Finanšu komitejas sēde beidzās plkst. 11.50.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra lēmumā „Par galvojumu SIA
„Bauskas siltums””
(I.Rūsis)
ZIŅO: I.Rūsis.
2015.gada 26.februārī dome pieņēma lēmumu par galvojumu SIA „Bauskas siltums”
Kohēzijas fonda projekta „Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā” īstenošanai.
31.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „MONUM” par projektēšanas un būvdarbu veikšanu. Projekta
īstenošanas termiņš ir saīsinājies, visiem darbiem jābūt pabeigtiem līdz šā gada 31.decembrim.
Valdes loceklis I.Rūsis lūdz palielināt pašvaldības sniegtā galvojuma apmēru, veicot grozījumus
26.februāra lēmumā. Noslēgtā līguma summa ir 2 589 999,99 eiro, plānotās kopējās attiecināmās
izmaksas ir 2 594 247 eiro, sniegtais galvojums – 1 958 884 eiro un papildus nepieciešams
galvojums par summu 635 363 eiro. Lēmuma projekts izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas
sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (S.Jirgensone, A.Kursīte), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra lēmumā „Par galvojumu SIA
„Bauskas siltums””.

2.p.
Par grozījumu 2015.gada 26.marta lēmumā „Par aizņēmumu Bauskas novada
izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas
iegādei”.
(Z.Kārkliņa, R.Ābelnieks, J.Landorfs, R.Žabovs)
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ZIŅO: Z.Kārkliņa.
Šā gada septembrī tika veikti papildu iepirkumi informācijas tehnoloģijas aprīkojuma un
biroja tehnikas iegādei izglītības iestādēm, iegādājoties planšetdatorus, monitorus, portatīvos
datorus, biroja tehniku. Kopējās piegādes un uzstādīšanas papildu izmaksas ir 88 179,20 eiro.
Lūdz palielināt aizņēmumu, veicot grozījumus 2015.gada 26.marta lēmuma 1.punktā.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumu 2015.gada 26.marta lēmumā „Par aizņēmumu Bauskas novada
izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei””.

3.p.
Par maksas pakalpojuma noteikšanu par parakstu apliecināšanu
(S.Oļehnoviča, J.Landorfs, U.Kolužs, R.Ābelnieks, A.Novickis)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, kas nosaka, ka vēlētājiem par likumprojekta vai Satversmes
grozījumu projektu vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu, jānodrošina iespēja parakstīties un
apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietās, bāriņtiesā vai pagastu pārvaldēs,
sagatavots lēmuma projekts par maksas pakalpojuma noteikšanu. Parakstu vākšana sāksies
18.septembrī un ilgs 12 mēnešus. Maksu par paraksta apliecināšanu nosaka, ievērojot
administratīvās izmaksas, bet ne lielāku par pusi no summas, kas noteikta paraksta īstenuma
apliecināšanai bāriņtiesā. Sagatavots maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins. Pakalpojuma
izmaksas viena paraksta apliecināšanai ir 1,40 eiro.
A.Novickis iesaka maksu parakstu apliecināšanai nenoteikt, jeb noteikt to mazāku, jo
viņaprāt, uzliekot maksu, vēlētāji varētu tikt ierobežoti.
Pēc debatēm R.Ābelnieks aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (S.Jirgensone, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par maksas pakalpojuma noteikšanu par parakstu apliecināšanu”.

4.p.
Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Pamūšas speciālajā
internātpamatskolā.
(M.Bauvare, Z.Kārkliņa, A.Novickis)
ZIŅO: M.Bauvare.
Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktore A.Naumane lūdz atļaut nokomplektēt
apvienoto 1.klasi ar pieciem izglītojamiem. Divi bērni no viņiem apgūst programmu ar
mācīšanās traucējumiem un trīs bērni- speciālo programmu ar garīgās attīstības traucējumiem.
Jautājumu izskatīja gan Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas, gan Finanšu komitejas sēdē
un atbalstīja.
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Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Pamūšas speciālajā
internātpamatskolā”.

5.p.
Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Mežotnes
internātvidusskolā.
(M.Bauvare, O.Vulāne, D.Peņķe, A.Feldmanis, Z.Kārkliņa, J.Landorfs, J.Rumba, I.Nagņibeda,
R.Žabovs, U.Kolužs, V.Grigorjeva)
ZIŅO: M.Bauvare.
Izglītības nodaļa izvērtēja Mežotnes internātvidusskolas stundu plānu, izglītojamo skaitu,
klašu komplektāciju un, konsultējoties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, sagatavojusi
lēmuma projektu par apvienotās 5.-6.klases nokomplektēšanu 2015./2016.mācību gadā ar 7
izglītojamiem.
Skolas direktore D.Peņķe ir neizpratnē un iebilst, jo skola nav lūgusi apvienot minētās
klases. D.Peņķe paskaidro, ka 5., 6., 7. un 9.klase ir ar pilnu izglītojamo skaitu (8 izglītojamie
katrā klasē) atbilstoši domes apstiprinātajiem noteikumiem. Skolotāji septembrī ir strādājuši, lai
panāktu bērnu atgriešanos skolā. Skola ekonomējusi līdzekļus no pedagogu algām, lai skola
varētu izdzīvot šajā mācību gadā.
Plkst.12.20 ierodas deputāte I.Nagņibeda.
O.Vulāne sniedz papildu skaidrojumu, kāpēc Izglītības nodaļa sagatavojusi šādu lēmuma
projektu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta ieteikums ir, ka lietderīgi apvienot 5.-6. un 7.9.klasi.
Ekonomiste Z.Kārkliņa skaidro, ka šāds lēmuma projekts tapis, lai racionāli izmantotu
gan valsts, gan pašvaldības līdzekļus.
Deputāta J.Landorfa viedoklis: skola pastāv tāpēc, ka savulaik tika pieņemts politisks
lēmums par skolas saglabāšanu, ieguldot lielus pašvaldības līdzekļus. Uzskata, ka pašreiz vairāk
tiek domāts par skolas ēku, nevis bērniem. Ir par kvalitatīvāku izglītību šīs skolas bērniem Algas,
ko saņem skolas pedagogi, ir niecīgas un nav cerību, ka pedagogi turp vēlēsies braukt strādāt.
Neatbalsta lēmuma projektu.
J..Rumba saprot, ka skola šajā gadā nesīs zaudējumus, bet tad deputātiem vajadzēja
pieņemt lēmumu par skolas slēgšanu nākošajā mācību gadā. J.Rumba paskaidro, ka bijis skolā,
ticies ar skolotājiem, skolotāji ir stresā. Bērni, kuri mācās internātskolā, ir smagi. Aktuāls ir
jautājums par pedagogu kadriem: uz vietas dzīvo maz pedagogu, skola var palikt bez
pedagogiem, jo nebūs kas strādā. Izglītības nodaļa jautājumu nerisina profesionāli, nav
komunikācijas. Aicina respektēt skolas viedokli.
Priekšlikums – noraidīt lēmuma projektu.
I.Nagņibeda uzticas domes speciālistiem, kuri sagatavojuši lēmuma projektu, saprot viņu
pozīciju, bet, pavasarī balsojot par skolas pastāvēšanu, deputāti uzņēmās atbildību. Pirmajā vietā
liekami cilvēki, nevis cipari. Direktore D.Peņķe ieguldījusi lielu darbu, lai skola varētu pastāvēt.
Bērni nav viegli, skolā nav motivētu bērnu. Uzskata, ka ir komunikācijas trūkums no abām
pusēm.
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R.Žabovs: pavasarī balsojis par skolas slēgšanu, bet, respektē citu deputātu viedokli,
tāpēc uzskata, ka skola ir jāuztur.
V.Grigorjeva: pārstāv lielu skolu, kur klasēs mācās 20 bērnu un skolotājam ar visiem
jāstrādā. Saprot, ka internātskolā ir bērni, ar kuriem grūtāk strādāt. Atbalsta J.Landorfa viedokli,
ka vairāk domāts par infrastruktūras saglabāšanu, skolotājiem un nepiekrīt direktores teiktajam,
ka skolēns ir centrā. Skolotājiem jābūt izaugsmei, iespējai attīstīties un pilnveidoties.
Lai šajā mācību gadā saglabātu infrastruktūru un skolotāji vēl gadu strādātu, balsojumā
atturēsies.
Bauskas novada dome, ar 1 balsi „par” (R.Ābelnieks), „pret” 12 (V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, M.Ķikure), nolemj:
Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu
Mežotnes internātvidusskolā”.

6.p.
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”.
(M.Bauvare, A.Novickis, Z.Kārkliņa, S.Jirgensone, I.Ruhocka)
Ziņo: M.Bauvare.
Pašvaldībā saņemts Uzvaras vidusskolas direktores iesniegums, kurā lūgts likvidēt amata
vienību „struktūrvienības vadītājs”, jo samazinājies izglītojamo skaits. Izvērtēts izglītojamo
skaits pārējās skolās un secināts, ka samazināma slodze Mežgaļu pamatskolā, samazināmas
likmes Griķu pamatskolā, Bauskas Bērnu un jauniešu centrā, palielināma algas likme
pirmsskolas izglītības iestādēs „Zīlīte” un „Pasaulīte”. Sagatavotais lēmuma projekts par
grozījumiem izglītības iestāžu amatu sarakstos atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta lietu, kā arī
Finanšu komitejas sēdē.
A.Novickis vēlas uzklausīt padziļinātu Izglītības nodaļas analīzi, jo iespējams, ka
samazinājies bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs saistībā ar ēdināšanas izmaksu
palielinājumu. Tāda tendence ir lauku skolās. Neatbalsta lēmuma projektu.
Z.Kārkliņa paskaidro, ka Uzvaras vidusskolā bērnu skaita samazinājums nav saistīts ar
ēdināšanu, izskaidro, kā iestādes var izmantot brīvpusdienu atlikumu.
D.Jātniece uzskata, ka bērnam līdz 4 gadu vecumam jāaug ģimenē. Ja bērns apmeklē
bērnudārzu, tad ēdināšana ir vecāku izdevumi.
Tam piekrīt S.Jirgensone: tā ir vecāku izvēle laist bērnu bērnudārzā.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
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7.p.
Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un
pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu,
(M.Bauvare, U.Kolužs, Z.Kārkliņa, J.Rumba)
ZIŅO: M.Bauvare.
Lūdz noteikt izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un
pedagogu mēneša darba algas likmes saskaņā ar sagatavoto lēmuma projektu. Jautājums izskatīts
un akceptēts Izglītības, kultūras un sporta lietu, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Piebilst, ka skolu
direktoru algas ir nedaudz mazākas, jo lauku skolās direktoriem vairs nav jārisina ēdināšanas
jautājumi.
Balsojot par lēmuma projektu, lēmuma projekta daļā personiski par sevi nebalso deputāti
V.Grigorjeva, R.Žabovs, J.Rumba, I.Nagņibeda.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un
pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”.
SĒDI BEIDZ 2015.gada 17.septembrī plkst.13.10.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 15 lp.
2. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
ārkārtas sēdes darba kārtība uz 1 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2015.gada __.septembrī

R.ĀBELNIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2015.gada 18.septembrī

M.DĀBOLA
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