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2011.gada 5.septembrī
SĒDE SASAUKTA 2011.gada 5.septembrī plkst.16
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 5.septembrī plkst.16
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 14 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Tija MILGRĀVE
Juris LANDORFS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Valdis VEIPS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Egils MILLERS- darba dēļ
Gintauts TARVIDS- darba dēļ
Uģis ZELTIŅŠ- darbā Bauskas slimnīcā
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Zaiga KĀRKLIŅA- Bauskas novada administrācijas ekonomiste
2. Dagnija LUDRIKA- Bauskas novada pašvaldības izpilddirektore
3. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaļas vadītājs
4. Aleksandrs NOVICKIS- Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
5. Aija SPRIŅĶE- Izglītības pārvaldes vadītāja
6. Dace ŠĶILIŅA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
7. Baiba ŠULCE- Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore

Nr.16

8. Sarmīte ULNICĀNE- Meţotnes internātvidusskolas direktore
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs”.
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde”.
3. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Codes
pagasta teritorijā.
4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm.

1.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs”.
(B.ŠULCE, U.KOLUŢS, D.LUDRIKA, V.VEIPS, J.LANDORFS, V.PURMALE,
V.GRIGORJEVA, M.MĀKULĒNS)
ZIŅO: B.ŠULCE.
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore B.Šulce lūdz piešķirt papildus
finansējumu Ls 16300 apmērā muzeja ārējo un iekšējo gāzesvadu būvdarbiem, kā arī apkures
sistēmas rekonstrukcijai. B.Šulce informē, ka tika izsludināts iepirkums, pieteicās tikai viens
pretendents un saskaņā ar iepirkumu papildus nepieciešama šāda summa. Projektu izstrādāja
SIA „Gastex”. Apkures sistēmas rekonstrukcija iestādei ir ļoti nepieciešama, jo pašreizējā
sistēma nenodrošina nepieciešamo temperatūru krājumu telpās.
Plkst.16.15 aiziet deputāts R.Ābelnieks.
Uz deputāta U.Koluţa jautājumu, vai līdz apkures sezonas sākumam izdosies paveikt
darbus, B.Šulce atbild apstiprinoši.
Deputāte V.Purmale jautā, vai jaunā apkures sistēma dos ekonomiju. B.Šulce paskaidro,
ka veikti aprēķini un līdzekļu ekonomija būs gan uz kurinātāju algām, gan kurināmo.
Priekšsēdētājs V.Veips aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
2011.gada 31.augustā Bauskas novada domē saņemta Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” vēstule Nr.31 „Par ārējo un iekšējo
gāzesvadu būvdarbiem un apkures sistēmas rekonstrukciju Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejā”, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Ls 16 300 ārējo un iekšējo
gāzesvadu būvdarbiem un apkures sistēmas rekonstrukcijai.
Ievērojot iepirkuma Nr.BNA 2011/051 „Ārējo un iekšējo gāzesvadu būvdarbi un apkures
sistēmas rekonstrukcija Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā” rezultātus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” ( J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, T.Milgrāve, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” 2 (J.Landorfs, V.Purmale), NOLEMJ:
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1. Piešķirt papildu finansējumu Ls 16 300 no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţeta
rezerves fonda līdzekļiem iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” ārējo un
iekšējo gāzesvadu būvdarbiem un apkures sistēmas rekonstrukcijai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finansējuma piešķīrumu no rezerves fonda iestādei „Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzejs” iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

2.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu iestādei „Codes pagasta pārvalde”.
(D.ŠĶILIŅA, V.PURMALE, V.VEIPS, R.ČAKĀNE, J.LANDORFS)
ZIŅO: D.ŠĶILIŅA.
Codes pagasta pārvaldes vadītāja D.Šķiliņa lūdz piešķirt līdzekļus Ls 14075 apmērā, lai
uzstādītu dzeramā ūdens atdzelţošanas iekārtu Codes pagasta Elektriķu ciemā. Elektriķu ciemā
ir 150 ūdens patērētāju, pašreiz ūdens tur ir ļoti nekvalitatīvs.
Deputāte V.Purmale norāda, ka pārvaldei vairāk jāstrādā, lai atgūtu iedzīvotāju parādus
par patērēto ūdeni un kanalizāciju.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni Elektriķu ciema iedzīvotājiem, deputāti balsojot
atbalsta sagatavoto lēmuma projektu.
2011.gada 22.augustā Bauskas novada domē saņemta Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Codes pagasta pārvalde” vēstule Nr.3-7/439 „Par līdzekļu piešķiršanu”, kurā izteikts
lūgums piešķirt līdzekļus Ls 14 075 dzeramā ūdens atdzelţošanas iekārtu uzstādīšanai
Elektriķu ciemā.
Izskatot iesniegumu un ņemot vērā esošās ūdensapgādes sistēmas stāvokli, kontrolējošo
institūciju veikto pārbauţu rezultātus par dzeramā ūdens kvalitāti un lai nodrošinātu kvalitatīvu
dzeramo ūdeni Codes pagasta Elektriķu ciema iedzīvotājiem atbilstoši Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” veiktā iepirkuma Nr.BNA 2011/045 „Dzeramā ūdens
sagatavošanas ierīču piegāde un būvniecība” rezultātus un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” ( J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 14 075 no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţeta
rezerves fonda līdzekļiem iestādei „Codes pagasta pārvalde” dzeramā ūdens atdzelţošanas
iekārtu uzstādīšanai Bauskas novada Codes pagasta Elektriķu ciemā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finansējuma piešķīrumu no rezerves fonda iestādei „Codes pagasta pārvalde”
iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
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3.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas
novada Codes pagasta teritorijā.
(J.FELDMANIS, V.PURMALE)
ZIŅO: J.FELDMANIS.
Lai nodrošinātu Codes pagasta iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus, lūdz noteikt, ka šā pakalpojuma sniedzēja Codes pagasta teritorijā, izņemot
Jauncodes un Elektriķu ciemus, ir Codes pagasta pārvalde. Nosakāms tarifs par piegādāto ūdeni
iedzīvotājiem un juridiskām personām Codes pagasta Guntās un Dreņģerkalnā saskaņā ar
sagatavoto lēmuma projektu. Jauncodes un Elektriķu ciemā šo pakalpojumu nodrošina SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība”; tur tarifu nosaka Regulators.
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu,
kas 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, un lai nodrošinātu Bauskas novada Codes pagasta iedzīvotājiem
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” ( J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka Bauskas novada Codes pagasta teritorijā Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Codes pagasta pārvalde” nodrošina šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus:
1.1. dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši LR un
Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām,
dzeramā ūdens piegādes pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem nodrošināšana;
1.2. kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu
savākšana specializētās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši
LR un Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajām notekūdeņu attīrīšanas
kvalitātes prasībām un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz ūdenstilpnei, izņemot
Jauncodes un Elektriķu ciemus, kur šos pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” saskaņā ar Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par
līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
1.3. pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām, izņemot
kanalizācijas sistēmas Jauncodes un Elektriķu ciemos, kur šos pakalpojumus nodrošina
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” saskaņā ar Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija
lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
2.
Noteikt ūdensapgādes sistēmās „Guntas” un „Gravas” tarifu par piegādāto ūdeni
iedzīvotājiem un juridiskām personām Ls 0,52 (bez pievienotās vērtības nodokļa 22%)
par vienu m3 pēc skaitītāja, bet, ja ūdens patēriņa skaitītājs nav uzstādīts, tarifs nosakāms
atbilstoši ūdens patēriņa normatīviem uz vienu iedzīvotāju (tarifi apstiprināti ar Bauskas
novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”).
1.
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3.

Noteikt ūdensapgādes sistēmā „Drenģerkalns” tarifu par piegādāto ūdeni iedzīvotājiem un
juridiskām personām Ls 0,57 (bez pievienotās vērtības nodokļa 22%) par vienu m3 pēc
skaitītāja, bet, ja ūdens patēriņa skaitītājs nav uzstādīts, tarifs nosakāms atbilstoši ūdens
patēriņa normatīviem uz vienu iedzīvotāju (tarifi apstiprināti ar Bauskas novada domes
2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu
apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”).

4.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos
Nr.4.
(A.SPRIŅĶE, V.VEIPS, S.ULNICĀNE, V.PURMALE, J.LANDORFS, V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: A.SPRIŅĶE.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem noteikumos, kas nosaka minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu klasēs. Tas sagatavots sakarā ar situāciju Meţotnes
internātvidusskolā. Lēmuma projekts paredz grozīt noteikumu 2.1.apakšpunktu un noteikumus
papildināt ar 2.5.apakšpunktu, kas nosaka izglītojamo skaitu, veidojot apvienoto klasi
internātskolā pamatizglītības programmas īstenošanai.
S.Ulnicāne sniedz skaidrojumus deputātiem par situāciju skolā un izglītojamo skaitu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” ( J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret”
nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē
grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajā kārtībā noteiktajam minimālajam un
maksimālajam izglītojamo skaitam klasē (izņemot vispārējās izglītības internātskolas);”.
2. Papildināt noteikumus ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.5. veidojot apvienoto klasi vispārējās izglītības internātskolā pamatizglītības programmas
īstenošanai, izglītojamo skaits apvienotajā klasē – 5-30.”.

5.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm.
(A.NOVICKIS, V.VEIPS, Z.KĀRKLIŅA, U.KOLUŢS, V.PURMALE, A.FELDMANIS,
V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: A.NOVICKIS.
Ņemot vērā iepirkumu par būvmateriālu piegādi, lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma
projektu par līdzekļu piešķiršanu no rezerves fonda remontdarbu veikšanai trīs izglītības
iestādēs- Ozolaines pamatskolā, Griķu pamatskolā un Vecsaules pamatskolā. Ozolaines
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pamatskolas telpās paredzēts pielikt iekaramos griestus, Griķu pamatskolā- iegādāties materiālus
jumta remontam, sakārtot virtuves bloku, Vecsaules pamatskolā- iegādāties santehnikas
materiālu, krāsas.
Deputāti neatbalsta papildus finansējuma piešķiršanu Vecsaules pamatskolai, jo
„iezīmētie” līdzekļi no rezerves fonda iztērēti iepriekšējā mēnesī. Tiek svītrots sagatavotā
lēmuma projekta 1.3.punkts. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu ar šo labojumu.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” veiktā
iepirkuma Nr.TI/BNA2011/007 „Būvmateriālu piegāde” rezultātus un pamatojoties uz Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 6. un 7.punktu un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” ( J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţeta rezerves
fonda līdzekļiem būvmateriālu iegādei šādu izglītības iestāţu remontdarbiem:
1.1. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola” Ls 832 (astoņi simti trīsdesmit divi lati);
1.2. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Griķu pamatskola” - Ls 598
(pieci simti deviņdesmit astoņi lati);
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finansējuma piešķīrumu no rezerves fonda 1.punktā minētajām izglītības
iestādēm iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 5.septembrī plkst.17.40

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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