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SĒDE SASAUKTA 2011.gada 11.aprīlī plkst.16
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 11.aprīlī 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 KOLUŽS
Tija MILGRĀVE
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Juris LANDORFS- darbā Bauskas slimnīcā
Egils MILLERS- darba dēĜ
Uăis ZELTIĥŠ- darbā Bauskas slimnīcā
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
2. Eleonora JANSONE- novada domes galvenā grāmatvede
3. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
4. Laila KALNIĥA- Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste
5. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaĜas vadītājs
6. Egils PUKINSKIS- SIA „Vides serviss’ valdes loceklis
7. Andris RĀCENIS- novada domes iepirkumu speciālists
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8. Ilona SPURĖE- Ekonomikas un finanšu nodaĜas vadītāja
9. Ilze TIJONE- Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Centralizētās grāmatvedības nodaĜas vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu.
2. Par Iepirkumu nodaĜas vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu.
3. Par dalību starptautiskajā projektu konkursā „Eiropas izcilākie tūristu galamērėi”.
4. Par atbalstu projektam „Skolas un Visbijas ielas rekonstrukcija Ceraukstes pagastā”.
5. Par līdzekĜu piešėiršanu.
6. Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleăēšanu SIA „Vides serviss”.

1.§
Par Centralizētās grāmatvedības nodaĜas vadītāja amata kandidāta
saskaĦošanu.
(V.VEIPS, I.DOMBROVSKA)
ZIĥO: V.VEIPS.
Amatu konkursa komisijas priekšsēdētājs V.Veips informē, ka tika izsludināts iekšējais
konkurss un izveidotās Centralizētās grāmatvedības nodaĜas vadītāja vietu. Pieteicās viens
pretendents. Komisija izvērtēja un nolēma ieteikt domei saskaĦot šajā amatā Bauskas novada
domes galvenās grāmatvedes Eleonoras Jansones kandidatūru.
Iebildumu nav.
Noklausoties amata konkursa komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Valda Veipa ziĦojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Centrālās grāmatvedības nodaĜas vadītāja amatu,
vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 21.2.punkta, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā izraudzīto
administrācijas struktūrvienību vadītāju pieĦemšana darbā iepriekš saskaĦojama ar domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
saskaĦot Eleonoras JANSONES kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Centrālās grāmatvedības nodaĜas vadītāja amatam.

2.§
Par Iepirkumu nodaĜas vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu.
(V.VEIPS, Ā.GAILE, A.RĀCENIS, A.FELDMANIS)
ZIĥO: V.VEIPS.
Ar 31.marta novada domes sēdes lēmumu Bauskas novada administrācijā tika izveidota
Iepirkumu nodaĜa un izsludināts iekšējais konkurss nodaĜas vadītāja amatam. Pieteicās viens
kandidāts, komisija izvērtēja un izskatīšanai domes sēdei sagatavots lēmuma projekts par Andra
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RāceĦa amata kandidatūras saskaĦošanu. A.Rācenis līdz šim veica iepirkumu speciālista
pienākumus Juridiskajā nodaĜā.
A.Feldmanis iesaka iepirkumu komisijai būt atbildīgākai par veicamo darbu.
Citu iebildumu nav.
Noklausoties amata konkursa komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Valda Veipa ziĦojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas vadītāja amatu,
vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 21.2.punkta, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā izraudzīto
administrācijas struktūrvienību vadītāju pieĦemšana darbā iepriekš saskaĦojama ar domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
saskaĦot Andra RĀCEĥA kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Iepirkumu nodaĜas vadītāja amatam.

3.§
Par dalību starptautiskajā projektu konkursā „Eiropas izcilākie tūristu
galamērėi”.
(I.TIJONE, J.FELDMANIS, R.ĀBELNIEKS)
ZIĥO: I.TIJONE.
Tūrisma attīstības valsts aăentūra izsludinājusi projektu konkursu „Eiropas izcilākie
tūristu galamērėi”. Šajā projektu konkursā var piedalīties tās pašvaldības, kuru teritorijā atrodas
nozīmīgi tūrisma pieminekĜi un finansējumu iespējams saĦemt mārketingam. Tā kā Bauskas
vecpilsēta ar rātsnamu viena pati nevar piedalīties šajā projektu konkursā, tad tika runāts ar
Rundāles pili un Mežotnes pili par kopīgu dalību projektā un ideja tika atbalstīta. Sagatavots
projekta iesniegums. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams, jo tas ir
Granta projekts un tiek finansēts no Tūrisma attīstības valsts aăentūras budžeta līdzekĜiem.
Deputāti debatē par iespējamo atbilstošāko projekta nosaukumu, bet nolemj to atstāt
negrozītu.
Lai veicinātu tūrisma attīstību un tūristu galamērėa atpazīstamību, Bauskas novada
pašvaldība sadarbībā ar Rundāles novada pašvaldību, valsts aăentūru „Rundāles pils muzejs” un
SIA „VNĪ pilis” filiāli „Mežotnes pils” ir sagatavojusi projekta pieteikumu iesniegšanai
starptautiskā projektu konkursa Granta programmā.
Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz 2010.gada 24.septembrī noslēgto līgumu
Nr.SI2.ACGRACE037107300 starp Tūrisma attīstības valsts aăentūru un Eiropas Komisiju
(turpmāk tekstā –EK) par projekta „Eiropas izcilākie tūristu galamērėi” („European Destinations
of Excellence”, turpmāk tekstā - EDEN) īstenošanu 2010./2011.gadā ar projekta tēmu
„Arhitektūras pieminekĜu atjaunošana par tūrisma objektiem”. Konkursa mērėis ir atrast
atbilstošāko tūristu galamērėi Eiropā, kurš balstīts uz atjaunotu valsts aizsargājamo nekustamo
kultūras pieminekĜu sarakstā iekĜautu nacionālas nozīmes objektu, kurš ir pārveidots par tūrisma
objektu.
Projekts tiek finansēts no konkursa rīkotāju Tūrisma attīstības valsts aăentūras budžeta
līdzekĜiem, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
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Pamatojoties uz veiktajām investīcijām, atjaunojot valsts nozīmes arhitektūras
pieminekĜus 3.4.2.1.aktivitātē „Nacionālās nozīmes tūrisma produktu attīstība”, 3.4.2.1.1.
apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜu saglabāšana, atjaunošana un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” un 3.4.3.2. aktivitātē „Sociālekonomiski
nozīmīgu objektu atjaunošana” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta iesnieguma „Lielupes ielejas dārgumi”/„Valley of Hidden Treasures”
iesniegšanu konkursā „Eiropas izcilākie tūristu galamērėi” (EDEN).
2. Attīstības un plānošanas nodaĜai izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu Tūrisma attīstības
valsts aăentūrā līdz 2010.gada 29.aprīlim.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā piedalīties visās ar projekta norisi saistītajās aktivitātēs,
darbā izmantot EDEN zīmolu, lai veicinātu tūrisma attīstību un tūristu galamērėa
atpazīstamību.

4.§
Par atbalstu projektam „Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcija Ceraukstes
pagastā”.
(I.TIJONE, V.JANŠEVSKIS, J.RUMBA, G.TARVIDS, R.ĀBELNIEKS, V.PURMALE,
L.KALNIĥA, U.KOLUŽS, J.CIELAVS, A.FELDMANIS, J.FELDMANIS, V.VEIPS)
ZIĥO: I.TIJONE.
Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja I.Tijone informē, ka saĦemta Lauku atbalsta
dienesta atĜauja izlietot ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma neizlietoto
finansējumu Ls 76818,94 apmērā Ceraukstes pagasta ceĜu rekonstrukcijai. Ir sagatavots projekta
pieteikums Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcijai Ceraukstes pagastā, izstrādāts tehniskais
projekts. Projekts jārealizē 2011.gadā. Novada pašvaldībai jānodrošina projekta
priekšfinansējums un līdzfinansējums no šā gada budžeta līdzekĜiem.
Papildina Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs V.Janševskis, paskaidrojot, ka projekts
nav jauns, tikai aktualizēts. Skolas un Visbijas ielas izvēlētas tāpēc, ka tās ir dzīvākās
„artērijas”, Visbijas iela savieno trasi ar Griėu pamatskolu, Skolas iela savieno Griėu
pamatskolu un bērnudārzu. Pa šīm ielām iet gan vieglais, gan smagais transports. Pašreiz ir tāda
situācija, ka skolas autobuss tur nevar izbraukt, grimst nost.
G.Tarvidu uztrauc, vai, rekonstruējot šos ceĜus, netiks ierobežoti uzĦēmēji, vai tiks
atĜauts braukt smagajam transportam, jo tas saimnieciski esot aktuāli.
Uz to V.Janševskis paskaidro, ka satraukumam neesot pamata, smagais transports tur iet
tagad un ies arī pēc projekta.
R.Ābelnieks aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, jo, apmeklējot skolas, redzējis,
ka ceĜi ir katastrofālā stāvoklī.
G.Tarvids iebilst, ka deputāti savlaicīgi netiek informēti par projektiem, kuros dome
gatavojas piedalīties. Vides un attīstības komitejai un deputātiem ir jābūt tiem, kas nosaka
prioritātes, kādos projektos piedalīties. Tam piekrīt J.Rumba.
Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste L.KalniĦa skaidro, ka projekta līdzekĜi ir
jāizlieto līdz augustam, tāpēc tika gatavots šāds lēmuma projekts, jo Ceraukste nebija „cukura
ceĜu” naudu izlietojusi un citiem ceĜiem to nevar izlietot.
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Deputāts J.Cielavs aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, paskaidrojot, ka
Vecsaulei „cukura nauda” bija 22 tūkstoši. Kad Ceraukste atteicās, šo naudu prasīja Vecsaule,
bet Zemkopības ministrija tam nepiekrita, jo nauda esot paredzēta tikai tiem ceĜiem, pa kuriem
veda bietes. Ja netiks izmantota šī iespēja, tad nauda netiks Bauskas novadam.
Pamatojoties uz 2011.gada 5.aprīlī no Lauku atbalsta dienesta saĦemto atĜauju
Nr.5.3./2.1.-17/1456 izlietot Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura
rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajam reăionam” ietvaros Bauskas novada neizmantoto
finansējumu Ls 76818,94 apmērā Ceraukstes pagasta ceĜu rekonstrukcijai, ir izstrādāts
tehniskais projekts „Ceraukstes pagasta Visbijas un Skolas ielas rekonstrukcija” un sagatavots
projekta iesniegums „Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcija Ceraukstes pagastā” ar projekta
kopējām izmaksām Ls 95515,16 t.sk. PVN Ls 17092,56. ELGF finansējums ir Ls 76818,94 un
Bauskas novada Domes finansējums – Ls 1603,66 un PVN 22% Ls 17092,56,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Attīstības un plānošanas nodaĜas sagatavoto projekta iesniegumu „Skolas un
Visbijas ielas rekonstrukcija Ceraukstes pagastā”.
2. Noteikt, ka par projekta vadību un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā ir atbildīga
Attīstības un plānošanas nodaĜa.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu no Bauskas novada Domes 2011.gada budžeta līdzekĜiem.

5.§
Par līdzekĜu piešėiršanu.
(J.FELDMANIS, A.FELDMANIS, V.VEIPS)
ZIĥO: J.FELDMANIS.
J.Feldmanis informē, ka novada domē saĦemts Mežotnes internātvidusskolas
iesniegums, kurā lūgts piešėirt papildus finansējumu akmeĦogĜu iegādei skolas un internāta ēkas
apkurināšanai līdz apkures sezonas beigām. Skolai esot bijušas ogles iegādātas, bet sakarā ar
auksto ziemu, kad bijis vairāk jākurina, tās iztērētas vairāk kā plānots. Lai nodrošinātu skolā
mācību procesu, vēl nepieciešams papildus iegādāties 30 tonnas ogĜu. Lūdz deputātus atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu par līdzekĜu piešėiršanu Ls 2700 apmērā no rezerves fonda.
Uz A.FeldmaĦa jautājumu par logu un durvju nomaiĦu skolā, V.Veips paskaidro, ka
jautājums tiek risināts.
Citu jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada Domē 2011.gada 7..aprīlī saĦemts Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktores Sarmītes ULNICĀNES 2011.gada 7.aprīĜa
iesniegums Nr.63, kurā izteikts lūgums piešėirt papildus finansējumu akmeĦogĜu iegādei skolas
un internāta apkurināšanai līdz apkures sezonas beigām.
Izskatot saĦemto iesniegumu, iepazīstoties ar izveidojošos situāciju un Ħemot vērā to, ka
salīdzinājumā ar 2010.gadu akmeĦogĜu izcenojuma pieaugums sastāda apmēram 33,6 %; 2010.2011.gada apkures sezonā akmeĦogĜu patēriĦa apjoms pieaudzis sakarā ar laika apstākĜiem; ar
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iestādes budžetā paredzēto finansējumu iespējams norēėināties par kurināmo, kas iegādāts un
izlietots līdz š.g. aprīlim,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.Piešėirt vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes internātvidusskola” Ls 2 700 no rezerves
fonda akmeĦogĜu iegādei.
2.Ekonomikas un finanšu nodaĜai piešėīrumu no rezerves fonda iekĜaut kārtējos budžeta
grozījumos.

6.§
Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleăēšanu SIA
„Vides serviss”.
(M.MĀKULĒNS, J.RUMBA, V.GRIGORJEVA, E.PUKINSKIS, Ā.GAILE, E.MILLERS,
U.KOLUŽS, V.VEIPS)
PIEDALĀS: E.PUKINSKIS.
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Šā gada 24.februārī dome pieĦēma lēmumu, ar kuru pagastu pārvalžu kompetencē esošie
jautājumi- teritoriju labiekārtošana un uzturēšana, ielu un ceĜu ikdienas uzturēšana, remonta
nodrošināšana, ielu un ceĜu ziemas uzturēšanas darbi nodoti pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Vides serviss”, nosakot, ka SIA „Vides serviss” ir saistību, tiesību tai skaitā arī darba tiesisko
attiecību pārĦēmēja. Sagatavots deleăēšanas līguma projekts un pievienots lēmuma projektam
2.pielikumā; 1.pielikumā- pagastu pārvalžu nododamās mantas un darbinieku saraksts.
Deleăēšanas līgums stājas spēkā 15.aprīlī un tiek noslēgts uz vienu gadu.
Deputātes V.Grigorjevas priekšlikums- sagatavotā lēmuma projektā 2.punktā vārdu
„reorganizēt” aizstāt ar „reorganizējot”. Priekšlikums tiek atbalstīts.
R.Čakāne piebilst- līdz šim pārvaldēs teritoriju sakopšanas darbos strādāja „100
latnieki”, un pārvaldes varēja ietaupīt līdzekĜus. Kā būs turpmāk?
E.Pukinskis paskaidro, ka tās teritorijas, kuras nodotas „Vides servisam” ir prioritārās un
pagastu pārvaldēm paliek retāk kopjamās teritorijas.
E.Pukinskis lūdz deputātus lemt par SIA „Vides serviss” pamatkapitāla palielināšanu, jo
esot jāveic iepirkums.
V.Veips ierosina sagatavoto lēmuma projektu papildināt ar 11.punktu par SIA „Vides
serviss” pamatkapitāla palielināšanu par 50 tūkstoš latiem no rezerves fonda līdzekĜiem. Tam
piekrīt pārējie deputāti.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”, savukārt 15.panta ceturtajā daĜā
paredzēts, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleăēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleăēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.”
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Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 1.punktā paredzēts, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekĜus
kapitālsabiedrībās.
Bauskas novada pašvaldībai pieder visas kapitāla daĜas kapitālsabiedrībā
SIA „Vides serviss”. Šīs kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi ir atkritumu apsaimniekošana,
apzaĜumošana, labiekārtošana, kā arī īpašumu apsaimniekošana. Kapitālsabiedrībai ir vairākus
desmitus gadu darba pieredze šādu darbu izpildē: zālāju pĜaušanā, dzīvžogu apgriešanā, kokaugu
vainagu veidošanā, krūmu izzāăēšanā, dārzu, parku un citu teritoriju kopšanā, apstādījumu, arī
ielu laistīšanā, krūmu zāăēšanā grāvjos; dažāda veida bruăakmens seguma izbūves darbos,
asfaltbetona seguma ieklāšanā, šėembu u.c. materiālu segumu izbūvē, dažāda veida bordakmeĦu
iebūvē, lietusūdeĦu kanalizācijas izbūvē, dzelzsbetona un plastmasas caurteku izbūve,
horizontālo brauktuvju apzīmējumu krāsošanā, satiksmes organizācijas līdzekĜu (ceĜazīmju un
rādītāju) uzstādīšanā.
Kapitālsabiedrībai ir ilgstoša pieredze, laba reputācija, tai labi saimnieciskās darbības
rezultāti, kvalificēts personāls, tā darbība vērsta uz attīstību un jaunu inovatīvu pasākumu un
metožu ieviešanu.
Bauskas novada dome 2011.gada 24.februārī pieĦēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu”. Lēmums pieĦemts, pārbaudot pašvaldības
institucionālo sistēmu, izvērtējot institūciju (tajā skaitā pagastu pārvalžu) funkciju un uzdevumu
apjomu, to koncentrācijas pakāpi, ar mērėi uzlabot kontroli pār pašvaldības finanšu līdzekĜu
izlietošanu, kā arī panākt, ka pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpilde tiek izlietoti ar
iespējami mazāku finanšu un mantas izlietojumu, kā arī nodrošināt šo līdzekĜu un mantas
izlietojuma kontroles uzlabošanos.
Ar minēto lēmumu, kā arī ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.martā pieĦemtajiem
lēmumiem (pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšana jaunā redakcijā), no pagastu pārvalžu
kompetencē nodotajiem uzdevumiem tika izĦemti šādi uzdevumi: pašvaldības teritoriju
labiekārtošana un uzturēšana visā novada teritorijā, izĦemot teritoriju, ko Īslīces pagasta
teritorijā veic SIA „Īslīces ūdens”; pašvaldības ielu un ceĜu ikdienas uzturēšanas darbu
nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceĜu kārtējo remontu nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceĜu
ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana.
Līdz iepriekš minēto lēmumu pieĦemšanai uzdevumus izpildīja pagastu pārvaldes,
izmantojot to izpildei pārvaldes darbiniekus (sētniekus, strādniekus, traktoristus, greideristus
u.tml.), kā arī noslēdzot pakalpojumu līgumus ar privātpersonām.
Bauskas novada pašvaldībā institucionālās sistēmas pilnveidošanas ietvaros saskaĦā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otrā daĜu, 15.panta trešās daĜas 3.punktu veicamās
reorganizācijas (reorganizācija, pārvaldes uzdevuma izpildi nododot privātpersonai) rezultātā ir
nosakāms, kādas tiesības, saistības un manta, tai skaitā kādas tiesības un pienākumi, kas izriet
no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām pāriet kapitālsabiedrībai (Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.panta piektā daĜa - deleăējot valsts pārvaldes iestādes uzdevumus
kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daĜas pieder vienai publiskai personai, attiecīgā
kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību, saistību un mantas pārĦēmēja (tai skaitā tiesību un
pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, ja vien lēmumā par
reorganizāciju nav noteikts citādi).
Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji sadarbībā ar Bauskas novada
administrācijas darbiniekiem un SIA „Vides serviss” valdes locekli E.PUKINSKI ir
noskaidrojuši līdzšinējo situāciju uzdevumu izpildē līdz 2011.gada 31.martam (izmantojamā
manta, personāla resursi, saistības) precizējuši uzdevumu saturu un apjomu, tā izpildei
turpmākajā periodā nepieciešamos mantas un personāla resursus. Pagastu pārvalžu darbinieki,
kuri līdz ar uzdevumu izpildes nodošanu, to izpildes nodrošināšanas apjomā ir savlaicīgi
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brīdināti par iespējamām pārmaiĦām darba tiesiskajās attiecībā (darba attiecību turpināšanu
kapitālsabiedrībā SIA „Vides serviss”).
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daĜas 3.punktu,
15.panta piekto daĜu, 40.panta pirmo daĜu, 41.panta pirmo daĜu, 42.panta pirmo daĜu, 43.pantu,
45.panta otro, trešo un piekto daĜu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daĜu, 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 15.panta ceturto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reorganizējot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde”,
„Ceraukstes pagasta pārvalde”, „Codes pagasta pārvalde”, „DāviĦu pagasta pārvalde”,
„Īslīces pagasta pārvalde”, „Gailīšu pagasta pārvalde”, „Mežotnes pagasta pārvalde” un
„Vecsaules pagasta pārvalde”, nododot to kompetencē esošos pārvaldes uzdevumus:
pašvaldības teritoriju labiekārtošana un uzturēšana visā novada teritorijā (izĦemot
teritoriju, ko Īslīces pagasta teritorijā veic SIA „Īslīces ūdens”); pašvaldības ielu un ceĜu
ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceĜu kārtējo remontu
nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceĜu ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss” (vienotais reăistrācijas Nr.
LV43603000807).
2. Noteikt SIA „Vides serviss” līdz ar pārvaldes uzdevumu nododamo saistību, tiesību,
mantas, tajā skaitā tiesību un saistību, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām
attiecībām saskaĦā ar šā lēmuma 1.pielikumu.
3. Nodot SIA „Vides serviss” Bauskas novada pašvaldības autonomajā funkcijā
„gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceĜu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)” ietilpstošo šādu pārvaldes
uzdevumu izpildi Bauskas novada administratīvās teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes,
DāviĦu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastu teritoriālajās iedalījuma vienībās:
3.1. pašvaldības teritoriju labiekārtošana un uzturēšana, izĦemot teritoriju, ko Īslīces
pagasta teritorijā veic SIA „Īslīces ūdens”;
3.2. pašvaldības ielu un ceĜu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana;
3.3. pašvaldības ielu un ceĜu kārtējo remontu nodrošināšana;
3.4. pašvaldības ielu un ceĜu ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana.
4. Noslēgt deleăēšanas līgumu ar SIA „Vides serviss” atbilstoši šā lēmuma 1.-3.punktos
minētajam un pievienotajam deleăēšanas līguma projektam.
5. Apstiprināt deleăēšanas līguma projektu saskaĦā ar 2.pielikumu.
6. Noteikt, ka deleăēšanas līgums ar SIA „Vides serviss” tiek noslēgts uz laiku līdz
2012.gada 31.martam.
7. Noteikt, ka deleăēšanas līgums stājas spēkā 2011.gada 15.aprīlī.
8. Uzdot Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem sadarbībā ar SIA „Vides
serviss” valdes locekli E.PUKINSKI līdz 2011.gada 14.aprīlim:
8.1. sastādīt SIA „Vides serviss” nododamās mantas aktus, iesniegt tos apstiprināšanai
Bauskas novada domes priekšsēdētājam, kā arī nodot mantu SIA „Vides serviss”;
8.2. veikt nepieciešamās darbības saistībā ar darbinieku darba tiesisko attiecību
izbeigšanos pagasta pārvaldē un to turpināšanu SIA „Vides serviss”.
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9. Informāciju par deleăētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleăēšanas līgumu piecu
darbdienu laikā no deleăēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Bauskas novada
pašvaldības mājas lapā internetā.
10. Paredzēt Ls 50 000 no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada rezerves fonda līdzekĜiem
SIA „Vides serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
11. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Protokolam pielikumā pievienoti deleăēšanas līguma projekts un nododamās mantas un
darbinieku saraksts uz 5 lp.

SĒDE BEIGTA 2011.gada 11.aprīlī plkst.18.

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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