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SĒDI SASAUKTA 2011.gada 11.augustā plkst.16.00
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 11.augustā plkst.16.00
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 14 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Juris LANDORFS
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
Uģis ZELTIŅŠ
SĒDĒ NEPIEDALĀS DEPUTĀTI:
Rudīte ČAKĀNE– darba dēļ
Inese DOMBROVSKA – atvaļinājumā
Tija MILGRĀVE – darba dēļ
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
2. Māris ŪDRIS – IT kompetences centra galvenais speciālists
3. Ilmārs RŪSIS – SIA „Bauskas siltums” valdes loceklis
4. Aleksandrs NOVICKIS – Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
5. Andris RĀCENIS – Iepirkumu nodaļas vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra MATUĻENKO.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „BAUSKAS SILTUMS”.
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestāžu remontdarbiem.
Domes priekšsēdētājs V.Veips aicina deputātus apstiprināt izsludināto darba kārtību.
Ā.Gaile vēlas precizēt 1.jautājuma formulējumu.
M.Mākulēns paskaidro, ka domes sēdē tiek piešķirts finansējums, pēc tam tiek sasaukta
dalībnieku Pilnsapulce, kurā tiek pieľemti lēmumi par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu
grozīšanu.
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile , V.Grigorjeva, E.Millers, J.Rumba, V.Veips, U.Kolužs, J.Landorfs, U.Zeltiľš,
V.Purmale, G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt izsludināto darba kārtību.

1.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „BAUSKAS SILTUMS”.
(J.FELDMANIS, U.KOLUŽS, A.FELDMANIS, V.VEIPS, V.GRIGORJEVA, I.RŪSIS,
J.LANDORFS, M.MĀKULĒNS, G.TARVIDS)
ZIĽO: J.FELDMANIS
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „BAUSKAS SILTUMS” Bauskas
novada pašvaldības institucionālas sistēmas pilnveidošanas ietvaros veikto pasākumu rezultātā
saskaľā ar Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „BAUSKAS SILTUMS” nodots uzdevums
nodrošināt centralizēto siltumapgādi Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes un Garozas
ciemos, nolūkā stiprināt kapitālsabiedrības spējas nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus. Vides komitejā tika atbalstīts lēmuma projekts par līdzekļu piešķiršanu tehnisko
uzlabojumu veikšanai katlumājās Garozas un Mežotnes ciemā.
U.Zeltiľš ierosina iesniegt tāmes, kurās redzams līdzekļu izlietojums.
V.Veips skaidro, ka dokumentācija tika iesniegta deputātu darba sanāksmē pirmdien, 8.augustā.
V.Grigorjeva saka, ka piešķirtie līdzekļi situāciju nemainīs, tam vajadzīga lielāka summa. Darbi
būtu jāuzsāk pavasarī nevis pirms pašas apkures sezonas sākuma.
V.Veips atzīst, ka arī 30 tūkstoši ir līdzekļi, kas nepieciešami siltumapgādes sistēmas attīstībai..
I.Rūsis piekrīt, ka šie līdzekļi ir ļoti nepieciešami, tikai iesaka lēmumā neminēt, kam konkrēti tos
plānots izlietot, jo paredzēta ne tikai siltummezglu ierīkošana, bet arī citi remontdarbi.
U.Kolužs norāda, ka piešķirto līdzekļu izlietojumam nepieciešama atskaite.,
G.Tarvids secina, ka pašvaldība piešķir līdzekļus kapitālsabiedrībai, kas tiks izlietoti tās
attīstībai.
J.Landorfs jautā, kas traucē nodrošināt siltumapgādi bez šiem 30 tūkstošiem latu, ja tie lielā mērā
neatrisina galvenās problēmas?
U.Kolužs iebilst, ka arī ar 200 tūkstošiem latu visus siltumapgādes sistēmas uzlabojumu
jautājumus nav iespējams atrisināt.
J.Landorfs jautā, vai tiks paaugstināts tarifs uz ko I.Rūsis atbild, ka aprēķini liecina, ka tā varētu
būt.
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U.Zeltiľš jautā, vai ir apzināti parādnieki, kas nav maksājuši par pakalpojumu?
I.Rūsis atzīst, ka pastāv potenciāls risks, jo ir iedzīvotāji, kas nedzīvo uz vietas, līdz ar to arī
neveic maksājumus.
Vairāk iebildumu un jautājumu nav.
V.Veips aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, ar ierosinātajiem
labojumiem – nenorādīt, ka piešķirtie līdzekļi ir tikai 10 siltummezglu ierīkošanai, bet gan
Mežotnes un Garozas ciemu siltumapgādes sistēmas attīstībai kopumā.
Ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „BAUSKAS
SILTUMS” Bauskas novada pašvaldības institucionālas sistēmas pilnveidošanas ietvaros veikto
pasākumu rezultātā saskaľā ar Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par
Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „BAUSKAS SILTUMS”
nodots uzdevums nodrošināt centralizēto siltumapgādi Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes un Garozas ciemos, nolūkā stiprināt kapitālsabiedrības spējas nodrošināt iedzīvotājiem
kvalitatīvus pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), ar 1 balsi
„pret” (V.Grigorjeva), ar 1 balsi „atturas” (U.Zeltiľš), NOLEMJ:
1.
2.

Paredzēt no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem SIA
„BAUSKAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanai Ls 30 000 (trīsdesmit tūkstoši latu).
Noteikt, ka pamatkapitāla palielināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi izlietojami Bauskas
novada Mežotnes pagasta Mežotnes un Garozas ciemu centralizēto siltumapgādes sistēmu
attīstībai.

2.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestāţu
remontdarbiem.
(R.ĀBELNIEKS, A.NOVICKIS, A.RĀCENIS, U.KOLUŽS, A.FELDMANIS, V.VEIPS,
V.GRIGORJEVA, V.PURMALE, G.TARVIDS)
ZIĽO: A.NOVICKIS
Iepazīstina ar sagatavoto lēmuma projektu.
V.Veips skaidro, ka iepirkums ir noslēdzies un līdzekļi darbu veikšanai tika plānoti no rezerves
fonda.
A.Feldmanis jautā, kas ir vienkāršotā renovācija uz ko A.Novickis atbild, ka tie ir telpu
iekšdarbi.
A.Rācenis skaidro, ka pretendentiem tika izsūtīti iepirkuma rezultāti, iespējams, ka pretendents
atsauks darbus Griķu un Mežgaļu skolā.
U.Kolužs iebilst, ka Mežgaļu skolas remontdarbiem tika iedalīta konkrēta summa, pašreiz
redzams, ka paredzamie līdzekļi ir divkāršojušies. Jāľem vērā, ka par Mežgaļu skolu tika runāts
optimizācijas plānā.
A.Novickis skaidro, ka Mežgaļu un Īslīces skolā veicamie darbi nav tik akūti.
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A.Rācenis piebilst, ja pretendenti atsauc piedāvājumu, iespējams pārvērtēt veicamo darbu
apjomus.
V.Veips jautā, kas notiek, ja pretendents savu piedāvājumu atsauc, uz ko A.Rācenis atbild, ka tad
var atkārtot iepirkumu.
A.Feldmanis vaicā, vai skolas nav gatavas jaunajam mācību gada?
A.Rācenis atbild, ka kosmētiskos remontus skolas veic pašu spēkiem.
G.Tarvids iebilst, ka iepirkumu komisija strādā ar sagatavotiem dokumentiem, diemžēl lielākā
daļa iesniegto dokumentu no skolām bija neatbilstošā līmenī.
V.Purmale uzsver, ka jāľem vērā, ka netika laikus apstiprināts budžets. Skolām jācer ne tikai uz
pamatbudžetu, bet jāpiesaista līdzekļi arī dažādos projektos.
A.Novickis skaidro, ka Attīstības un plānošanas nodaļā ir iesniegta attīstības vīzija, lai pēc
iespējas varētu piedalīties vairāk projektos un īstenot skolās nepieciešamos uzlabojumus.
V.Grigorjeva ierosina, ka deputāti vēlas saľemt informācija par skolām - cik kura mācību iestāde
ir piesaistījusi līdzekļus no projektiem.
U.Zeltiľš uzskata, ka pirms skolas sākuma jāveic paši nepieciešamākie darbi.
R.Ābelnieks aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu un jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta trešās daļas 7.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ľemot vērā Bauskas novada administrācijas
izsludinātā iepirkuma Nr. BNA 2011/044 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada izglītības
iestādēs” rezultātus,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (U.Zeltiľš), NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2011.gadā no rezerves fonda līdzekļiem šādu izglītības iestāžu
remontdarbiem:
1.1. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 1.vidusskola” ēkas vienkāršotai
renovācijai Ls 45505,59, tai skaitā pamatsumma Ls 37 299,66 (trīsdesmit septiľi tūkstoši divi
simti deviľdesmit deviľi lati, 66 santīmi) un PVN 22% 8205,93 (astoľi tūkstoši divi simti pieci lati
93 sant.);
1.2. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” vecā korpusa ēkas jumta
nomaiľai Ls 37030,67, tai skaitā pamatsumma Ls 30 353,01 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit trīs lati, 01 santīms) un PVN 22% 6677,66 (seši tūkstoši seši simti septiľdesmit septiľi
lati 66 sant.);
1.3. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” ēkas vienkāršotai
renovācijai Ls 22620,94, tai skaitā pamatsumma Ls 18541,75, (astoľpadsmit tūkstoši pieci simti
četrdesmit viens lats 75 sant.) un PVN 22% 4079,19 (četri tūkstoši septiľdesmit deviľi lati 19
sant.);
1.4. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” jumta remontam Ls
3145,94, tai skaitā pamatsumma Ls 2578,64 (divi tūkstoši pieci simti septiľdesmit astoľi lati 64
sant.) un PVN 22% 567,30 (pieci simti sešdesmit septiľi lati 30 sant.);
1.5. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” struktūrvienības PII
„Dzirnaviľas” remontam Ls 2756,49, tai skaitā pamatsumma Ls 2259,42 (divi tūkstoši divi simti
piecdesmit deviľi lati 42 sant.) un PVN 22% 497,07 (četri simti deviľdesmit septiľi lati 07 sant.);
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1.6. Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” remontam Ls 4342,52,
tai skaitā pamatsumma 3559,44 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit deviľi lati 44 sant.) un PVN
22% 783,08 (septiľi simti astoľdesmit trīs lati 08 sant.).
2. Kopējais nepieciešamais finansējums izglītības augstāk minēto iestāžu remontdarbiem ar PVN
22% sastāda Ls 115402,15 (viens simts piecpadsmit tūkstoši četri simti divi lati 15 sant.)
3. Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 11.augustā plkst.17.20
SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

A. MATUĻENKO
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