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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2011.gada 14.aprīlī

SĒDE SASAUKTA 2011.gada 14.aprīlī plkst.14
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 14.aprīlī plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 15 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŽS
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Rudīte ČAKĀNE- iemeslu nav paziĦojusi
Ārija GAILE- iemeslu nav paziĦojusi
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
2. Voldemārs ČAČS- Bauskas pilsētas pārvaldes speciālists
3. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
4. Jānis KALINKA- Saimnieciskās nodaĜas vadītājs
5. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
6. Zintis KONOVS- Īslīces pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists
7. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
8. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaĜas vadītājs
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9. Daina NIKOLĀJEVA- Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste
10. Dace SAUSĀ- Vecsaules pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste
11. Egija STAPKĒVIČA- Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste
12. Līvija ŠARĖE- DāviĦu pagasta pārvaldes vadītāja
13. Dace ŠĖILIĥA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
14. Ilze TIJONE- Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja
15. Baiba TORMANE- Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore
16. Gunita VĪGUPA- Attīstības un plānošanas nodaĜas speciāliste
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.
Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
2.
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma
grozījumiem.
3.
Par Saimnieciskās nodaĜas reglamenta saskaĦošanu.
4.
Par projekta „Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas”
īstenošanu un aizĦēmuma Ħemšanu.
5.
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

1.§
Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Juridiskās nodaĜas vadītājs M.Mākulēns lūdz pieĦemt sagatavoto lēmuma projektu par
grozījumu Bauskas novada pašvaldības nolikumā, svītrojot no struktūrshēmas Nekustamā
īpašuma nodaĜu. Citu labojumu vai papildinājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada domes 2011.gada 14.aprīĜa saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījums
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums”.
Saistošie noteikumi ar pielikumu pievienoti protokolam pielikumā uz 2 lapām.

2.§
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma grozījumiem.
( M.MĀKULĒNS, V.VEIPS)
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ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
M.Mākulēns lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Bauskas novada
administrācijas nolikumā, svītrojot no tā Nekustamo īpašumu nodaĜu un apstiprināt nolikuma
pielikumu- Saimnieciskās nodaĜas amatu sarakstu- jaunā redakcijā.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā šādus
grozījumus:
1.
2.
3.
4.

Svītrot 8.14.apakšpunktu.
Apstiprināt nolikuma 1.pielikumu jaunā redakcijā.
Svītrot nolikuma 2.pielikumā sadaĜu „Nekustamā īpašuma nodaĜa”.
Izteikt nolikuma 2.pielikuma sadaĜu „Saimnieciskā nodaĜa” šādā redakcijā:
Saimnieciskā nodaĜa
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Amats
NodaĜas vadītājs
NodaĜas vadītāja vietnieks
Darba aizsardzības galvenais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Vecākais speciālists
Speciālists
Speciālists
Speciālists
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Sargs
Sargs
Sargs
Sētnieks
AutomobiĜa vadītājs

3

Mēnešalga
Ls 900
Ls 720
Ls 720
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 630
Ls 550
Ls 550
Ls 550
Ls 149
Ls 188
Ls 213
Ls 288
Ls 200
Ls 200
Ls 200
Ls 200
Ls 360

3.§
Par Saimnieciskās nodaĜas reglamenta saskaĦošanu.
(M.MĀKULĒNS)
ZIĥO: M.MĀKULĒNS
Šā gada 31.marta domes sēdē tika saskaĦoti Nekustamā īpašuma un Saimnieciskās
nodaĜas reglamenti. ĥemot vērā deputātu ierosinājumus, šo nodaĜu uzdevumi ir apvienoti un
sagatavots lēmuma projekts par 31.marta sēdes lēmuma atcelšanu, kā arī Saimnieciskās nodaĜas
reglamenta saskaĦošanu jaunā redakcijā.
Jautājumu ziĦotājam nav.
Vadoties no Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 7.1.punkta,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaĜas reglamentu.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumus „Par
Saimnieciskās nodaĜas reglamenta saskaĦošanu” (prot.Nr.3 18.§) un „Par Nekustamā
īpašuma nodaĜas reglamenta saskaĦošanu” (prot. Nr.3, 15. §).
Saimnieciskās nodaĜas reglaments pievienots protokolam pielikumā uz 4 lp.

4.§
Par projekta „Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai
„Upeslejas” īstenošanu un aizĦēmuma Ħemšanu.
(J.FELDMANIS, L.ŠARĖE)
ZIĥO: J.FELDMANIS.
Novada domē saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes iesniegums, kurā lūgts piešėirt papildus
līdzekĜus attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai daudzdzīvokĜu mājā „Upeslejas”. Lauku atbalsta
dienesta Zemgales reăionālā pārvalde ir apstiprinājusi projekta iesniegumu, piešėīrusi
finansējumu. Lai projektu varētu īstenot, izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, izvēlēts
uzĦēmējs darbu veikšanai, bet lētākā piedāvājuma cena projekta izmaksu tāmē pārsniedz
plānoto summu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7487,88. Tāpēc sagatavots lēmuma projekts par
aizĦēmuma Ħemšanu Valsts kasē, atmaksājot to divu gadu laikā un atmaksu sākot 2012.gadā.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011. gada 12 aprīlī saĦemts DāviĦu pagasta pārvaldes
vadītājas L.Šarėes iesniegums, kurā izteikts lūgums piešėirt papildus līdzekĜus – Ls 1437,88
apmērā attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas”, DāviĦu pagastā
Bauskas novadā. Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana paredzēta Lauku attīstības programmas
pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
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stratēăiju īstenošanas teritorijā” projekta „Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai
„Upeslejas”” ietvaros.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes vadītājas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 2010.gada 19.jūlija sēdē ir atbalstījusi projekta iesnieguma
sagatavošanu „Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas”” un projekta
atbalsta gadījumā nolēmusi nodrošināt projekta priekšfinansējumu Ls 6050,00 un
līdzfinansējumu Ls 2300,00 no Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budžeta līdzekĜiem.
Lauku atbalsta dienesta Zemgales reăionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada
19.oktobrī ir apstiprinājusi projekta Nr.10-06-LL19-L413101-000010 „Attīrīšanas iekārtu
uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas”” iesniegumu un projekta īstenošanai piešėīrusi
finansējumu Ls 3750,00 apmērā. 2010.gadā saĦemts avansa maksājums Ls 750,00 apmērā.
DāviĦu pagasta pārvalde ir veikusi visus pasākumus, lai minēto projektu 2011.gada
vasarā varētu realizēt – ir izstrādāts tehniskais projekts, sagatavoti dokumenti būvatĜaujas
saĦemšanai un, tirgus izpētes rezultātā, izvēlēts uzĦēmējs darbu veikšanai. Lētākajā
piedāvājumā norādītā cena (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) par Ls 1437,88 pārsniedz
sākotnējā projekta izmaksu tāmē plānoto summu.
Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālās pārvaldes pārbaudē, kas notika 2011.gada
7.aprīlī (pārbaudes akts Nr.206-040/2011) DāviĦu pagasta pārvaldei uzdots risināt jautājumu par
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu Lambārtes ciematā, jo pašreiz daudzdzīvokĜu mājas
„Upeslejas” notekūdeĦi piesārĦo Iecavas upi.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daĜu,
likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 17.panta septīto daĜu, kas pieĜauj pašvaldībai
uzĦemties ilgtermiĦa saistības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizĦēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai
nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas””
īstenošanu par kopējo summu Ls 7 487,88 un nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, Ħemot
aizĦēmumu Valsts kasē.
2. Lūgt Pašvaldību aizĦēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atĜaut
2011.gadā Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizĦēmuma procentu likmi Lauku
attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” projekta „Attīrīšanas iekārtu
uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājai „Upeslejas”” ar līguma Nr. 10-06-LL19-L413101-000010
īstenošanai Ls 6 737,88 (seši tūkstoši septiĦi simti trīsdesmit septiĦi lati 88 santīmi)
vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
3. AizĦēmuma atmaksas termiĦš – 2 gadi, paredzot, ka aizĦēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2012.gadā un atmaksājama no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekĜiem.

5.§
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
M.MĀKULĒNS, V.VEIPS, V.PURMALE, R.ĀBELNIEKS)
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ZIĥO: M.MĀKULĒNS.
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai, Centrālā vēlēšanu komisijas izdevusi rīkojumu par parakstu vākšanas vietu
noteikšanu līdz šā gada 21.aprīlim. Sagatavots lēmuma projekts ar pielikumu par Bauskas
novada teritorijā esošajiem iecirkĦiem parakstu vākšanai ar to adresēm.
2011.gada 13.aprīlī Bauskas novada Domē saĦemta Centrālās vēlēšanu komisijas
2011.gada 12.aprīĜa vēstule Nr.14 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”,
kurā republikas pilsētu un novadu domēm uzdots līdz šā gada 21.aprīlim noteikt parakstu
vākšanas vietas, lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai. Minētajā vēstulē nav norādīts parakstu vākšanai noteiktais laika
periods.
No Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētās informācijas redzams,
ka parakstu vākšana noteikta laika periodā no 2011.gada 11.maija līdz 2011.gada 9.jūnijam.
Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu “ 7. panta
pirmo un otro daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt Bauskas novada administratīvajā teritorijā parakstu vākšanas vietas likuma
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai laka periodā no 2011.gada
11.maija līdz 2011.gada 9.jūnijam saskaĦā ar šā lēmuma pielikumu.
2. Lēmuma izpildi uzdot nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Parakstu vākšanas vietu saraksts uz 1 lp.

SĒDE BEIGTA 2011.gada 14.aprīlī plkst.14.20

SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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